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BO L ET I M   
DO M I N I C A L  #12 2  

Unidade Pastoral de 

Fornos de Algodres 
Ano C | Quaresma 

4º Domingo 

Baptismo do Senhor 
  

A Exortação apostólica pós-sinodal «Christus Vivit» 

dedicada aos jovens, propondo espaços de escuta e 

acompanhamento, vai ser publicada a 02 de Abril. 

O Papa assinou, a 25 deste mês, uma carta aos 

jovens, no santuário mariano do Loreto, na sequência 

do Sínodo dos Bispos dedicado às novas gerações, que 

decorreu em Outubro de 2018, desejando que a Igreja 

ouça os jovens e os ajude a encontrar o seu caminho de 

vida.  
“Que a Santíssima Virgem ajude todos, especialmente 

os jovens, a percorrer o caminho da paz e da fraternidade, 

baseado no acolhimento e no perdão, no respeito pelos 

outros e no amor que é dom de si”, disse, no discurso que 

pronunciou nesta localidade italiana. 

Francisco desafiou os católicos a “levar o Evangelho da 

paz e da vida” aos seus contemporâneos, “muitas vezes distraídos, tomados 

pelos interesses terrenos ou imersos num clima de aridez espiritual”.  
O Papa disse na passada quinta-feira, no Vaticano, 

que a Quaresma deve ser marcada pela “conversão”, 

falando durante a Missa na Capela da Casa Santa 

Marta. 

“Nós, muitas vezes, somos surdos e não ouvimos 

a voz do Senhor. Sim, ouvimos o telejornal, as 

bisbilhotices do bairro: isso sim, ouvimos sempre”, advertiu Francisco. 

O pontífice falou em pessoas de coração “duro”, que não deixam entrar Deus 

na sua vida e procuram resolver tudo sozinhas. 

“Ou estás com Jesus ou contra Jesus; és fiel ou infiel; ou tens o coração 

obediente ou perdeste a fidelidade”, advertiu. O Papa falou da Quaresma como 

“tempo da misericórdia, da piedade do Senhor”, pedindo que todos lhe “abram” 

o seu coração.  
Agência Ecclesia  
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Da Palavra… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS 
 

Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se todos de Jesus, para O ouvirem. 

Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: «Este homem acolhe os pecadores e 

come com eles». Jesus disse-lhes então a seguinte parábola: «Um homem tinha dois filhos. O mais 

novo disse ao pai: ‘Pai, dá-me a parte da herança que me toca’. O pai repartiu os bens pelos 

filhos. Alguns dias depois, o filho mais novo, juntando todos os seus haveres, partiu para um país 

distante e por lá esbanjou quanto possuía, numa vida dissoluta. Tendo gasto tudo, houve uma 

grande fome naquela região e ele começou a passar privações. Entrou então ao serviço de um 

dos habitantes daquela terra, que o mandou para os seus campos guardar porcos. Bem desejava 

ele matar a fome com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhas dava. Então, 

caindo em si, disse: ‘Quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância, e eu aqui a 

morrer de fome! Vou-me embora, vou ter com meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o Céu e 

contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores’. 

Pôs-se a caminho e foi ter com o pai. Ainda ele 

estava longe, quando o pai o viu: encheu-se de 

compaixão e correu a lançar-se-lhe ao pescoço, 

cobrindo-o de beijos. Disse-lhe o filho: ‘Pai, 

pequei contra o Céu e contra ti. Já não mereço 

ser chamado teu filho’. Mas o pai disse aos 

servos: ‘Trazei depressa a melhor túnica e vesti-

lha. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos 

pés. Trazei o vitelo gordo e matai-o. Comamos e festejemos, porque este meu filho estava morto e 

voltou à vida, estava perdido e foi reencontrado’. E começou a festa. Ora o filho mais velho 

estava no campo. Quando regressou, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. 

Chamou um dos servos e perguntou-lhe o que era aquilo. O servo respondeu-lhe: ‘O teu irmão 

voltou e teu pai mandou matar o vitelo gordo, porque ele chegou são e salvo’. Ele ficou 

ressentido e não queria entrar. Então o pai veio cá fora instar com ele. Mas ele respondeu ao pai: 

‘Há tantos anos que eu te sirvo, sem nunca transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um 

cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. E agora, quando chegou esse teu filho, que 

consumiu os teus bens com mulheres de má vida, mataste-lhe o vitelo gordo’. Disse-lhe o pai: 

‘Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Mas tínhamos de fazer uma festa e 

alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi 

reencontrado’».  

1ª Leitura | Jos 5, 9a.10-12 

Tendo entrado na terra prometida, o povo de Deus celebra a Páscoa. 

Salmo Responsorial | Sl 33 (34) 

Saboreai e vede como o Senhor é bom. 

2ª Leitura | 2 Cor 5, 17-21 

«Por Cristo, Deus reconciliou-nos consigo.» 

Evangelho | Lc 15, 1-3.11-32 

«Este teu irmão estava morto e voltou à vida.» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia de hoje convida-nos à descoberta do Deus do amor, empenhado em 

conduzir-nos a uma vida de comunhão com Ele. 

A primeira leitura, convida-nos à conversão, princípio de vida nova na terra da felicidade, da 
liberdade e da paz. Essa vida nova do homem renovado é um dom do Deus que nos ama e que 
nos convoca para a felicidade. O Povo renovado reafirma a sua ligação ao Deus da aliança. A 
Páscoa, celebrada nessa terra livre, marca o início dessa nova etapa. Israel é, agora, um Povo 
novo, o Povo eleito, comprometido com Deus, definitivamente livre da escravidão, que inicia 
uma vida nova na Terra de Deus onde “corre o leite e o mel”. 

A segunda leitura convida-nos a acolher a oferta de amor que Deus nos faz através de Jesus. 
Só reconciliados com Deus e com os irmãos podemos ser criaturas novas, em quem se manifesta 
o homem Novo. Ser cristão implica estar reconciliado com Deus (isto é, aceitar viver com Ele 
uma relação autêntica de comunhão, de intimidade, de amor) e com os outros homens. Isto 
significa ser uma criatura nova, um homem renovado. É desta reconciliação que Paulo se fez 
“embaixador” e arauto; o ministério de Paulo passa por pedir aos coríntios que se reconciliem 
com Deus e que nasçam, assim, para a vida nova de Deus. 

O Evangelho apresenta-nos o Deus/Pai que ama de forma gratuita, com um amor fiel e 
eterno, apesar das escolhas erradas e da irresponsabilidade do filho rebelde.  

A personagem central é o pai. Trata-se de uma figura excepcional, que conjuga o respeito 
pelas decisões e pela liberdade dos filhos, com um amor gratuito e sem limites. Esse amor 
manifesta-se na emoção com que abraça o filho que volta, mesmo sem saber se esse filho 
mudou a sua atitude de orgulho e de auto-suficiência em relação ao pai e à casa. O amor que 
permanece inalterado, apesar da rebeldia do filho; o pai que continua a amar, apesar da 
ausência e da infidelidade do filho. A consequência do amor do pai simboliza-se no “anel” que é 
símbolo da autoridade e nas sandálias, que é o calçado do homem livre. 

A “parábola do pai bondoso e misericordioso” pretende apresentar-nos a lógica de Deus. 
Deus é o Pai bondoso, que respeita absolutamente a liberdade e as decisões dos seus filhos, 
mesmo que eles usem essa liberdade para procurar a felicidade em caminhos errados; e, 
aconteça o que acontecer, continua a amar e a esperar ansiosamente o regresso dos filhos 
rebeldes. Quando os reencontra, acolhe-os com amor e reintegra-os na sua família. Essa é a 
alegria de Deus. A parábola pretende ser um convite a deixarmo-nos arrastar por esta dinâmica 
de amor no julgamento que fazemos dos nossos irmãos. Mais do que pela “justiça”, que nos 

deixemos guiar pela misericórdia, na linha de Deus.  
 
 

A segunda parte da parábola deste domingo é uma crítica à conduta do filho 

mais velho… uma crítica da nossa própria conduta, nós que estamos ao 

serviço de Deus sem nunca ter desobedecido gravemente às suas leis. 

Somos observantes, fazemos o que devemos fazer, mas depressa podemos mostrar-nos duros 

e com desprezo: quando fechamos a porta ao nosso filho que…, quando cortamos as pontes 

com um parente…, quando olhamos de lado os divorciados… E, entretanto, Deus não nos julga! 

Ele é paciente, suplica-nos para compreender: “Tu, meu filho, estás sempre comigo…” 



Da Palavra… 

 

 

 
 

Segunda-feira, 1 - - - - - - - - - 

Terça-feira, 2 
17:30 Eucaristia Fornos de Algodres 

18:15 Eucaristia seguida de Via-Sacra Ramirão 

Quarta-feira, 3 - - - - - - - - - 

Quinta-feira, 4 
10:00 Jubileu da Misericórdia Fornos de Algodres 

(Igreja da Misericórdia) 
18:00 Eucaristia Cortiçô 

18:45 Eucaristia Algodres 

Sexta-feira, 5 

17:30 Eucaristia Fornos de Algodres 

18:15 Eucaristia Casal Vasco 

19:00 Eucaristia Infias 

19:30 Eucaristia Figueiró da Granja 

Sábado, 6 

9:30 Jubileu da Misericórdia Algodres 

11:00 Eucaristia 
Centro de Dia 
Muxagata 

14:30 Confissões Quaresmais Sobral Pichorro 

15:30 Confissões Quaresmais Muxagata 

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

18:00 Eucaristia Mata 

19:00 Eucaristia Fuinhas 

Domingo, 7 
 

V Domingo do 
Tempo da 
Quaresma 

8:45 Eucaristia Vila Chã 

9:15 Eucaristia Maceira 

9:45 Eucaristia Casal Vasco 

10:00 Celebração da Palavra  Muxagata 

10:30 
Eucaristia Sobral Pichorro 

Eucaristia Infias 

11:30 Eucaristia (Senhor dos Passos) Algodres 

11:45 Eucaristia Figueiró da Granja 

14:30 Eucaristia seguida de Confissões Cortiçô 

17:00 
Eucaristia em Honra do Senhor dos 
Passos, seguida de procissão 

Fornos de Algodres 

 

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