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BO L ET I M   
DO M I N I C A L  #118  

Unidade Pastoral de 

Fornos de Algodres 
Ano C | Tempo Comum 

8º Domingo 

Baptismo do Senhor 

O Papa inicia a sua mensagem para a Quaresma 2019, com um apelo à “conversão” na 

relação da humanidade com a natureza, levando a estilos de vida mais solidários e ecológicos. 

“Quando não vivemos como filhos de Deus, muitas vezes adotamos comportamentos 

destruidores do próximo e das outras criaturas – mas também de nós próprios –, considerando, 

de forma mais ou menos consciente, que podemos usá-los como bem nos apraz”. 

A mensagem alerta para as consequências do que é apresentado como a “intemperança”, 

uma atitude que “viola os limites que a nossa humana e a natureza pedem para respeitar”. 

“Se não estivermos voltados continuamente para a Páscoa, para o horizonte da 

Ressurreição, é claro que acaba por se impor a lógica do tudo e imediatamente, do possuir cada 

vez mais”. 

O Papa contrapõe a “lei de Deus, a lei do amor” à “lei do mais forte sobre o mais fraco”, 

considerando que esta é uma manifestação do mal, “como avidez, ambição desmedida de bem-

estar, desinteresse pelo bem dos outros e muitas vezes também pelo próprio”. 

Esse mal leva à “exploração da criação (pessoas e meio ambiente)”, para alimentar uma 

“ganância insaciável que considera todo o desejo como um direito”. 

O Papa propõe a todos os católicos uma caminha de preparação para a Páscoa marcada 

pelo “arrependimento, a conversão e o perdão”, com manifestações na vida pessoal e social, 

“particularmente através do jejum, da oração e da esmola”. 

“Peçamos a Deus que nos ajude a realizar um caminho de verdadeira conversão. 

Abandonemos o egoísmo, o olhar fixo em nós mesmos, e voltemo-nos para a Páscoa de Jesus; 

façamo-nos próximo dos irmãos e irmãs em dificuldade, partilhando com eles os nossos bens 

espirituais e materiais”, conclui o texto. 
In Agência Ecclesia 

  

10 mar | 16h 



Da Palavra… 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS 
 

Naquele tempo disse Jesus aos discípulos a seguinte parábola: 

«Poderá um cego guiar outro cego? 

Não cairão os dois nalguma cova?  

O discípulo não é superior ao mestre, 

mas todo o discípulo perfeito  

deverá ser como o seu mestre. 

Porque vês o argueiro que o teu irmão tem na vista 

e não reparas na trave que está na tua? 

Como podes dizer a teu irmão: 

‘Irmão, deixa-me tirar o argueiro que tens na vista’, 

se tu não vês a trave que está na tua? 

Hipócrita, tira primeiro a trave da tua vista 

e então verás bem  

para tirar o argueiro da vista do teu irmão. 

Não há árvore boa que dê mau fruto, 

nem árvore má que dê bom fruto. 

Cada árvore conhece-se pelo seu fruto: 

não se colhem figos dos espinheiros,  

nem se apanham uvas das sarças. 

O homem bom, 

do bom tesouro do seu coração tira o bem: 

e o homem mau,  

da sua maldade tira o mal; 

pois a boca fala do que transborda do coração». 

  

1ª Leitura | Sir 27, 5-8 

«Não elogies ninguém antes de ele falar.» 

Salmo Responsorial | Sl 91 (92) 

É bom louvar o Senhor. 

2ª Leitura | 1 Cor 15, 54-58 

«Deu-nos a vitória por Jesus Cristo.» 

Evangelho | Lc 6, 39-45 

«A boca fala do que transborda do coração.» 
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… para a vida. 
 

 

O tema central da liturgia deste domingo convida-nos a reflectir sobre esta 

questão: aquilo que nos enche o coração e que nós testemunhamos é a verdade de 

Jesus, ou são os nossos interesses e os nossos critérios egoístas? 

A primeira leitura dá um conselho muito prático, mas muito útil: não julguemos as pessoas 
pela primeira impressão ou por atitudes mais ou menos teatrais: deixemo-las falar, pois as 
palavras revelam a verdade ou a mentira que há em cada coração. Recorrendo a três imagens (a 
do crivo que, quando agitado, põe à vista as impurezas do trigo; a do forno, que obriga o vaso do 
oleiro a demonstrar a sua excelência; a do fruto, que revela a qualidade do campo), Jesus Ben 
Sira ensina que a palavra revela claramente o íntimo do coração do homem. 

A segunda leitura não tem, aparentemente, muito a ver com esta temática. No entanto, 
podemos dizer que viver e testemunhar com verdade, sinceridade e coerência a proposta de 
Jesus é o caminho necessário para essa vida plena que Deus nos reserva. Do nosso anúncio 
sincero de Jesus, nasce essa comunidade de Homens Novos. O pecado, a escravidão, o egoísmo, 
a violência, o ódio, aliados da morte não terão, a partir de agora, qualquer poder sobre o 
homem: a ressurreição de Cristo libertou todos os crentes do medo da morte, pois demonstrou 
que não há morte para quem luta por um mundo de justiça, de amor e de paz. Isto implica, 
evidentemente, não cruzar os braços numa passividade que aliena, mas empenharmo-nos 
verdadeiramente numa efectiva transformação que traga vida nova ao homem e ao mundo. 

O Evangelho dá-nos os critérios para discernir o verdadeiro do falso “mestre”: o verdadeiro 
“mestre” é aquele que apenas apresenta a proposta de Jesus gerando, com o seu testemunho, 
comunhão, união, fraternidade, amor; o falso “mestre”, ao contrário, é aquele que manifesta 
intolerância, hipocrisia, autoritarismo e cujo testemunho gera divisões e confusões: o seu 
anúncio não tem nada a ver com o de Jesus. A comunidade deve estar atenta, a fim de não se 
deixar conduzir por caminhos que a afastem do verdadeiro caminho que é Jesus. 

Um segundo desenvolvimento, diz respeito ao julgamento dos irmãos. Há na comunidade 
cristã pessoas que se consideram iluminadas, que “nunca se enganam e raramente têm 
dúvidas”, muito exigentes para com os outros, que não reparam nos seus telhados de vidro 
quando criticam os irmãos… Apresentam-se muito seguros de si, às vezes com atitudes de 
autoridade, de orgulho e de prepotência e são incapazes de aplicar a si próprios os mesmos 
critérios de exigência que aplicam aos outros. Esses são “hipócritas”: o termo não designa só o 
homem dissimulado, falso, cujos actos não correspondem ao seu pensamento e às suas 
palavras, mas equivale a “perverso”, “ímpio”.  

Finalmente, Lucas apresenta o critério para discernir quem é o verdadeiro discípulo de Jesus: 
é aquele que dá bons frutos. 

 
 

 Ao longo dos dias da semana procurar viver em autenticidade, seguir e 

procurar na Palavra de Deus o mestre que me conduz pelo bom 

caminho, não julgar precipitadamente o outro e buscar dar 

sempre bons fruos de vida plena e de ressurreição.  
 



Da Palavra… 

 

 
 

Segunda-feira, 4 - - - - - - - - - 

Terça-feira, 5 - - - - - - - - - 

 17:00 Eucaristia Sobral Pichorro 

18:00 Eucaristia Figueiró da Granja 

19:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

Quinta-feira, 7  
17:30 Eucaristia Cortiçô 

18:30 Eucaristia Ramirão 

19:15 Eucaristia Infias 

Sexta-feira, 8  

17:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

17:45 Eucaristia Casal Vasco 

18:00 
Eucaristia seguida de Reunião do 
Apostolado da Oração 

Figueiró da Granja 

18:30 Eucaristia Algodres 

20:00 Ultreia Casal Vasco 

Sábado, 9  

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

17:00 Eucaristia Mata 

18:00 
Eucaristia Maceira 

Eucaristia Algodres 

19:00 Eucaristia Infias 

Domingo, 10 
 

I Domingo do 
Tempo da 
Quaresma 

9:00 Eucaristia Vila Chã 

9:15 Eucaristia Muxagata 

9:50 Eucaristia Cortiçô 

10:15 Celebração da Palavra  Algodres 

10:30 
Eucaristia Fuinhas 

Celebração da Palavra Sobral Pichorro 

10:45 Eucaristia Casal Vasco 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres 

Eucaristia Figueiró da Granja 

16:00 VIA-SACRA da Unidade Pastoral 
Início do Caminho para 
o Castro de Santiago 
(Figueiró da Granja) 

 
 

Contactos dos Párocos: P.
e
 Jorge Luís – 93 464 53 25; P.

e
 Marco Cabral – 96 696 13 12 
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