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BO L ET I M   
DO M I N I C A L  #12 1  

Unidade Pastoral de 

Fornos de Algodres 
Ano C | Quaresma 

3º Domingo 

Baptismo do Senhor 
  

MOÇAMBIQUE VAI RECEBER APOIO DA CÁRITAS PORTUGUESA que, manifestou já o 

seu maior pesar pelos trágicos acontecimentos vividos naquele país, 

resultantes da violenta passagem do ciclone Idai. A Cáritas Portuguesa 

está a acompanhar de perto, em articulação com a Cáritas Moçambicana, a 

situação em que se encontram todos os que foram afectados por esta 

calamidade e já expressou a sua solidariedade com o compromisso de 

enviar de 25 mil euros à sua congénere. 

Este apoio será complementado na medida das solicitações que forem sendo apresentadas pela Caritas 

Internationalis e das disponibilidades financeiras que a Cáritas Portuguesa possa vir a ter. 

Esta tragédia acontece quando, em Portugal a Cáritas vive o início da Semana Nacional da Cáritas que tem 

como objectivos ajudar a que cresça a co-responsabilidade social que, na verdade da sua essência, não tem 

fronteiras nem qualquer forma de discriminação. 

Por isso, esta solidariedade concreta acima referida não esquece as dificuldades de muitos dos nossos 

conterrâneos que, por razões várias, se encontram mais vulneráveis, económica e socialmente.  
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Da Palavra… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS 
 

Naquele tempo, vieram contar a Jesus  

que Pilatos mandara derramar o sangue de certos galileus, 

juntamente com o das vítimas que imolavam. 

Jesus respondeu-lhes: 

«Julgais que, por terem sofrido tal castigo, esses galileus eram mais pecadores 

do que todos os outros galileus? 

Eu digo-vos que não. 

E se não vos arrependerdes, morrereis todos do mesmo modo. 

E aqueles dezoito homens, que a torre de Siloé, ao cair, atingiu e matou? 

Julgais que eram mais culpados  

do que todos os outros habitantes de Jerusalém? 

Eu digo-vos que não.  

E se não vos arrependerdes, morrereis todos de modo semelhante. 

Jesus disse então a seguinte parábola: 

«Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. 

Foi procurar os frutos que nela houvesse, mas não os encontrou. 

Disse então ao vinhateiro: 

‘Há três anos que venho procurar frutos nesta figueira e não os encontro. 

Deves cortá-la. 

Porque há-de estar ela  

a ocupar inutilmente a terra?’ 

Mas o vinhateiro respondeu-lhe: 

‘Senhor, deixa-a ficar ainda este ano, 

que eu, entretanto, vou cavar-lhe em volta e deitar  -lhe adubo.

Talvez venha a dar frutos. 

Se não der, mandá-la-ás cortar no próximo ano».    

1ª Leitura | Ex 3, 1-8a.13-15 

«O Senhor, Deus de vossos pais, enviou-me a vós.» 

Salmo Responsorial | Sl 102 (103) 

O Senhor é clemente e cheio de compaixão. 

2ª Leitura | 1 Cor 10, 1-6.10-12 

A vida do povo com Moisés no deserto foi escrita para nos servir de exemplo 

Evangelho | Lc 13, 1-9 

«Se não vos arrependerdes, morrereis do mesmo modo.» 
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… para a vida. 
 

 

Nesta terceira etapa da caminhada para a Páscoa somos chamados, mais uma vez, a 

repensar a nossa existência. O tema fundamental da liturgia de hoje é a “conversão”. Com 

este tema enlaça-se o da “libertação”: o Deus libertador propõe-nos a transformação em 

homens novos, livres da escravidão do egoísmo e do pecado, para que em nós se 

manifeste a vida em plenitude, a vida de Deus. 

A primeira leitura fala-nos do Deus que não suporta as injustiças e as arbitrariedades e que 
está sempre presente naqueles que lutam pela libertação. É esse Deus libertador que exige de 
nós uma luta permanente contra tudo aquilo que nos escraviza e que impede a manifestação da 
vida plena. A afirmação “Deus tirou Israel do Egipto” será a primitiva profissão de fé de Israel. É 
o facto fundamental da fé israelita. Fica claro que o chamamento de Moisés é uma iniciativa do 
Deus libertador, apostado em salvar o seu Povo. Deus age na história humana através de 
homens de coração generoso e disponível, que aceitam os seus desafios. 

A segunda leitura avisa-nos que o cumprimento de ritos externos e vazios não é importante; 
o que é importante é a adesão verdadeira a Deus, a vontade de aceitar a sua proposta de 
salvação e de viver com Ele numa comunhão íntima. Aos “fortes” e “auto-suficientes” de 
Corinto, Paulo recorda: o fundamental, na vivência da fé, não é comer ou não carne imolada aos 
ídolos; mas é levar uma vida coerente com as exigências de Deus e viver em verdadeira 
comunhão com Deus. 

O Evangelho contém um convite a uma transformação radical, a uma mudança de 
mentalidade, a um recentrar a vida de forma que Deus e os seus valores passem a ser a nossa 
prioridade fundamental. Se isso não acontecer, diz Jesus, a nossa vida será cada vez mais 
controlada pelo egoísmo que leva à morte. 

O texto apresenta duas partes distintas, embora unidas pelo tema da conversão. Na primeira 
parte, Jesus cita dois exemplos históricos: assassínio de alguns patriotas judeus por Pilatos e a 
queda de uma torre perto da piscina de Siloé. A conclusão que Jesus tira destes dois casos é 
bastante clara: aqueles que morreram nestes desastres não eram piores do que os que 
sobreviveram. A última frase: “se não vos arrependerdes perecereis todos do mesmo modo”, 
deve ser entendida como um convite à mudança de vida; se ela não ocorrer, quem vencerá é o 
egoísmo que conduz à morte. Na segunda parte, temos a parábola da figueira. Serve para 
ilustrar as oportunidades que Deus concede para a conversão.  

 
 

“Convertei-vos!”  

Sim, mas eu não roubei, nem matei, levo uma vida honesta… Porque 

deveria eu converter-me? Precisamente, Cristo quer que sejamos 

diferentes das pessoas que não têm nada a apontar…. Sobretudo 

durante os dias que faltam nesta Quaresma vamos procurar viver bem o nosso caminho de 

conversão, pprocurando descobrir o que em nós é menos bem e fazendo deste defeito nosso 

maior objectivo de mudança, apontando todas as nossas forças para concretizar essa 

transformação… 



Da Palavra… 

 

 

 
 

Segunda-feira, 25  
ANUNCIAÇÃO DO SENHOR – 

SOLENIDADE 

9:30 Exposição do Santíssimo e Confissões Fornos de Algodres 

11:00 
Eucaristia em honra de N. Sra. dos 
Milagres, seguida de procissão 

Muxagata 
(Capela de N. Sra. dos Milagres) 

17:30 Eucaristia Casal Vasco 
(Capela de N. Sra. Encarnação) 

Terça-feira, 26 
17:30 Eucaristia Fornos de Algodres 

18:30 Eucaristia seguida de Via-Sacra Furtado 

Quarta-feira, 27 
17:00 

Eucaristia Ramirão (Lar) 

Eucaristia Sobral Pichorro 

18:30 Eucaristia Algodres 

19:15 Eucaristia Infias 

Quinta-feira, 28  
17:30 Eucaristia Casal Vasco 

18:30 Eucaristia seguida de Via-Sacra  Rancosinho 

Sexta-feira, 29 
16:00 Eucaristia Fuinhas 

17:00 Eucaristia Maceira 

18:00 Eucaristia Figueiró da Granja 

 
 

Sábado, 30 

14:30 Confissões Quaresmais Casal Vasco 

15:30 Confissões Quaresmais Infias 

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

17:00 Eucaristia Mata 

18:00 Eucaristia Muxagata  

18:30 Eucaristia seguida de Via-Sacra Casal Vasco 

Domingo, 31 
 

IV Domingo do 
Tempo da 
Quaresma 

9:00 Eucaristia Vila Chã 

9:15 Eucaristia Sobral Pichorro 

9:50 Eucaristia Cortiçô 

10:30 
Eucaristia Maceira 

Celebração da Palavra Fuinhas  

10:45 Eucaristia Algodres 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres 

Eucaristia Figueiró da Granja 

14:30 Eucaristia  Infias  

15:30 Confissões Quaresmais 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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