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7º Domingo 

Baptismo do Senhor 
  

 
O Papa Francisco deu início, na passada quinta-feira, à inédita cimeira 

de bispos e responsáveis religiosos da Igreja Católica sobre o “escândalo da 

pedofilia” e a crise dos abusos sexuais, que classificou como uma “chaga”.  

“O santo povo de Deus olha para nós e espera de nós não apenas 

condenações simples e óbvias, mas medidas concretas e eficazes a aplicar. 

É preciso ser concreto”, referiu o pontífice, perante os 190 participantes. 

Francisco sublinhou que “diante da chaga dos abusos sexuais perpetrados por clérigos 

contra menores”, julgou ser oportuno consultar patriarcas, cardeais, arcebispos, bispos, 

superiores de institutos religiosos e outros responsáveis. 

“Que todos, juntos, nos coloquemos à escuta do Espírito Santo e, com docilidade à sua 

orientação, escutemos o grito dos pequeninos que pedem justiça”, apontou. 

“Pende sobre o nosso encontro o peso da responsabilidade pastoral e eclesial que nos obriga 

a discutir juntos, de maneira sinodal, sincera e profunda, sobre como lidar com este mal que 

aflige a Igreja e a humanidade”, alertou o Santo Padre. 

Os participantes receberam algumas linhas de acção elaboradas por várias Comissões e 

Conferências Episcopais. 

“São um simples ponto de partida, que parte de vós e regressa a vós, sem tirar a criatividade 

que deve existir neste encontro”, precisou Francisco. 

O pontífice rezou para que estes dias sejam uma “oportunidade de tomada consciência e 

purificação”. 

“Que a Virgem Maria nos ilumine para tentar curar as feridas graves que o escândalo da 

pedofilia causou nas crianças e nos crentes” concluiu. 

O encontro sobre “A proteção dos menores na 

Igreja”, que decorre até Domingo, reúne 

presidentes das Conferências Episcopais dos cinco 

continentes, os chefes das Igrejas Católicas 

Orientais, representantes da União dos Superiores 

Gerais e da União Internacional das Superioras 

Gerais, membros da Cúria Romana e do Conselho 

dos Cardeais.   

https://www.pbc2019.org/it/home


Da Palavra… 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS 
 

Naquele tempo, Jesus falou aos seus discípulos, dizendo: 

«Digo-vos a vós que Me escutais: Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que 

vos odeiam; abençoai os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos 

injuriam. A quem te bater numa face, apresenta-lhe também a outra; 

e a quem te levar a capa, deixa-lhe também a túnica. 

Dá a todo aquele que te pedir e ao que levar o que é teu, não o reclames. 

Como quereis que os outros vos façam, fazei-lho vós também. 

Se amais aqueles que vos amam, que agradecimento mereceis? 

Também os pecadores amam aqueles que os amam.  

Se fazeis bem aos que vos fazem bem, que agradecimento mereceis? 

Também os pecadores fazem o mesmo. 

E se emprestais àqueles de quem esperais receber,  

que agradecimento mereceis? 

Também os pecadores emprestam aos pecadores,  

a fim de receberem outro tanto. 

Vós, porém, amai os vossos inimigos,  

fazei o bem e emprestai, sem nada esperar em troca.  

Então será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo,  

que é bom até para os ingratos e os maus. 

Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso.  

Não julgueis e não sereis julgados. 

Não condeneis e não sereis condenados. 

Perdoai e sereis perdoados. 

Dai e dar-se-vos-á: deitar-vos-ão no regaço  

uma boa medida, calcada, sacudida, a transbordar. 

A medida que usardes com os outros será usada também convosco». 

1ª Leitura | Jer 17, 5-8; Sal 1, 1-2. 3. 4 e 6 

«O Senhor entregou-te nas minhas mãos, mas eu não quis atentar contra ti.» 

Salmo Responsorial | Sl 102 (103) 

O Senhor é clemente e cheio de compaixão. 

2ª Leitura | 1 Cor 15, 45-49 

«O homem que veio do Céu é o modelo dos homens celestes.» 

Evangelho | Lc 6, 27-38 

«Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso.» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia deste domingo exige-nos o amor total, o amor sem limites, mesmo para com os 

nossos inimigos. Convida-nos a pôr de lado a lógica da violência e a substituí-la pela lógica do 

amor. 

A primeira leitura apresenta-nos o exemplo concreto de um homem de coração magnânimo 
(David) que, tendo a possibilidade de eliminar o seu inimigo, escolhe o perdão. O texto põe 
frente a frente duas formas de lidar com aquilo que nos agride e nos violenta. De um lado, está a 
atitude agressiva, que paga na mesma moeda, que responde à violência com uma violência igual 
ou ainda maior e que pode chegar, inclusive, à eliminação física do nosso agressor… Esta é a 
atitude de Abisai. Do outro lado, está a atitude de quem recusa entrar numa lógica de agressão 
e se propõe perdoar, evitando que a espiral de violência atinja níveis incontroláveis… Essa é a 
atitude de David. 

A segunda leitura continua a catequese iniciada há uns domingos atrás sobre a ressurreição. 
Podemos ligá-la com o tema central da Palavra de Deus deste domingo – o amor aos inimigos – 
dizendo que é na lógica do amor que preparamos essa vida plena que Deus nos reserva; e que o 
amor vivido com radicalidade e sem limitações é um anúncio desse mundo novo que nos espera 
para além desta terra. 

O Evangelho reforça a proposta do amor incondicional: exige dos seguidores de Jesus um 
coração sempre disponível para perdoar, para acolher, para dar a mão, independentemente de 
quem esteja do outro lado. Não se trata de amar apenas os membros do próprio grupo social, da 
própria raça, do próprio povo, da própria classe, partido, igreja ou clube de futebol; trata-se de 
um amor sem discriminações, que nos leve a ver em cada homem – mesmo no inimigo – um 
nosso irmão. 

A exigência de amar e perdoar não é uma novidade radical inventada por Jesus. O Antigo 
Testamento já conhecia a exigência de amar o próximo. Em contrapartida, o ódio ao inimigo 
parecia, para o Antigo Testamento, algo natural, Jesus vai muito mais além do que a doutrina do 
Antigo Testamento. Para Ele, é preciso amar o próximo; e o próximo é, sem excepção, o outro, 
mesmo o inimigo, mesmo o que nos odeia, mesmo aquele que nos calunia e amaldiçoa, mesmo 
aquele de quem a história ou os ódios ancestrais nos separam. Jesus não nos pede que 
tenhamos uma atitude cobarde, passiva ou colaborante perante a injustiça e a opressão; o que 
Ele nos pede é que sejamos capazes de gestos concretos que invertam a espiral de violência e de 
ódio: trata-se de não responder “na mesma moeda”; trata-se de estar sempre disposto a acolher 
o outro, mesmo o que nos magoou e ofendeu; trata-se de estar sempre de mão estendida para 
o irmão, sem nunca cortar as vias do diálogo e da compreensão. O amor é a única forma de 
desarmar o ódio e a violência…. 

 

 No Evangelho deste domingo, Jesus convida-nos a amar como nos ama o Pai dos 

céus que é bom para os ingratos e os maus. Nesta semana, qual será a minha 

atitude para com determinado vizinho, colega, próximo… que me magoou ou 

feriu profundamente? Nesta semana, saberei permanecer no amor ao outro, quando tudo me pede para 
lhe responder na mesma moeda. Ao longo da semana, podemos retomar, de forma meditativa, o 
Evangelho deste domingo, pedindo a Deus mais sinceridade nas nossas atitudes e ações.   



Da Palavra… 

 

 

 

 

Segunda-feira, 25 
9:30 Exposição do Santíssimo e confissões Fornos de Algodres 

17:00 Eucaristia Ramirão (Lar) 

17:45 Eucaristia Rancosinho 

Terça-feira, 26 - - - - - - - - - 

Quarta-feira, 27 - - - - - - - - - 

Quinta-feira, 28  
17:30 Eucaristia Furtado 

18:30 Eucaristia Ramirão 

19:15 Eucaristia Infias 

Sexta-feira, 1  

17:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

17:45 Eucaristia Casal Vasco 

18:00 Eucaristia Figueiró da Granja 

18:30 Eucaristia Algodres 

Sábado, 2  

15:30 Eucaristia Cortiçô 

16:00 Eucaristia Fuinhas 

16:30 Eucaristia Fornos de Algodres 
(Igreja da Misericórdia) 

17:00 Eucaristia Mata 

Domingo, 3 
 

VIII Domingo 
do Tempo 
Comum 

9:00 Eucaristia Infias  

9:15 Eucaristia Maceira 

9:50 Eucaristia Algodres  

10:00 Celebração da Palavra  Muxagata 

10:30 Eucaristia Sobral Pichorro 

10:45 Eucaristia Casal Vasco 

11:45 
Eucaristia  Fornos de Algodres 

Eucaristia Figueiró da Granja  

14:00 Eucaristia Vila Chã 

Acções de sensibilização  
sobre as regras de limpezas  
em volta dos edifícios  
e a realização de Queimadas: 

DIA HORA FREGUESIA 

25 19H00 FUINHAS 

25 20H30 SOBRAL PICHORRO 

26 20H30 MACEIRA 

28 20H30 FORNOS DE ALGODRES 
 

Sem a na  d e  2 5/ 2  a  3/ 3  

Contactos dos Párocos: P.e Jorge Luís – 93 464 53 25; P.e Marco Cabral – 96 696 13 12 
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