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Da Palavra… 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS 
 

Um dia, Jesus orava sozinho, estando com Ele apenas os discípulos. 

Então perguntou-lhes: 

«Quem dizem as multidões que Eu sou?» 

Eles responderam:  

«Uns, João Baptista; outros, que és Elias; e outros, 

 que és um dos antigos profetas que ressuscitou». 

Disse-lhes Jesus: 

«E vós, quem dizeis que Eu sou?»  

Pedro tomou a palavra e respondeu: 

«És o Messias de Deus». 

Ele, porém, proibiu-lhes severamente  

de o dizerem fosse a quem fosse e acrescentou: 

«O Filho do homem tem de sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, 

pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas; 

tem de ser morto  

e ressuscitar ao terceiro dia». 

Depois, dirigindo-Se a todos,  

disse: 

«Se alguém quiser vir comigo,  

renuncie a si mesmo, 

tome a sua cruz todos os dias  

e siga-Me. 

Pois quem quiser salvar a sua vida,  

há-de perdê-la; 

mas quem perder a sua vida  

por minha causa, salvá-la-á».  

1ª Leitura | Zac 12, 10-11; 13, 1 

«Ao olhar para quem trespassaram, lamentar-se-ão como se lamenta um filho único.» 

Salmo Responsorial | Sl 62 (63) 

A minha alma tem sede de Vós, meu Deus. 

2ª Leitura | Gal 3, 26-29 

«Todos vós que recebestes o baptismo de Cristo, fostes revestidos de Cristo.» 

Evangelho | Lc 9, 18-24 

«És o Messias de Deus. O Filho do homem tem de sofrer muito.» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia deste domingo coloca no centro da nossa reflexão a figura de Jesus: quem é Ele e 

qual o impacto que a sua proposta de vida tem em nós? A Palavra de Deus, que nos é 

proposta, impele-nos a descobrir em Jesus o “messias” de Deus, que realiza a libertação dos 

homens através do amor e do dom da vida; e convida cada “cristão” à identificação com Cristo 

– isto é, a “tomar a cruz”, a fazer da própria vida um dom generoso aos outros. 

A primeira leitura apresenta-nos um misterioso profeta “trespassado”, cuja entrega trouxe 
conversão e purificação para os seus concidadãos. Revela, pois, que o caminho da entrega não é 
um caminho de fracasso, mas um caminho que gera vida nova para nós e para os outros. A 
leitura fala de um mártir inocente e anónimo, por cuja morte os habitantes de Jerusalém se 
tornaram responsáveis. O sacrifício deste mártir inocente é fonte de transformação dos corações 
e de purificação: a contemplação dessa vítima inocente iniciará no Povo um processo de 
arrependimento e de purificação. 

A segunda leitura reforça a mensagem geral da liturgia deste domingo, insistindo que o 
cristão deve “revestir-se” de Jesus, renunciar ao egoísmo e ao orgulho e percorrer o caminho do 
amor e do dom da vida. Esse caminho faz dos crentes uma única família de irmãos, iguais em 
dignidade e herdeiros da vida em plenitude. Aos gálatas, tentados a voltar à escravidão da Lei, 
Paulo recorda a experiência libertadora que resultou da sua adesão a Cristo. Pelo Baptismo, os 
crentes foram “revestidos de Cristo” e tornaram-se “filhos de Deus”. A primeira consequência 
que daqui resulta é que os cristãos são livres: eles receberam de Cristo uma vida nova e não 
estão mais sujeitos à escravatura do egoísmo, do pecado e da morte. A segunda consequência 
que daqui resulta é que os cristãos são iguais. 

O Evangelho confronta-nos com a pergunta de Jesus: “e vós, quem dizeis que Eu sou?” 
Paralelamente, apresenta o caminho messiânico de Jesus, não como um caminho de glória e de 
triunfos humanos, mas como um caminho de amor e de cruz. “Conhecer Jesus” é aderir a Ele e 
segui-l’O nesse caminho de entrega, de doação, de amor total. 

A época de Jesus foi uma época de crise profunda para o Povo de Deus; foi, portanto, uma 
época em que o sofrimento gerou uma enorme expectativa messiânica. Asfixiado pela dor que a 
opressão trazia, o Povo de Deus sonhava com a chegada desse libertador anunciado pelos 
profetas. Aparentemente, Jesus não é considerado pelas multidões “o messias”: o Povo 
identifica-o, preferentemente, com Elias, o profeta que as lendas judaicas consideravam estar 
junto de Deus, reservado para o anúncio do grande momento da libertação do Povo de Deus. Os 
discípulos, no entanto, companheiros de “caminho” de Jesus, deviam ter uma perspectiva mais 
elaborada e amadurecida. De facto, é isso que acontece; por isso, Pedro não tem dúvidas em 
afirmar: “Tu és o messias de Deus”. 

 

“E vós, quem dizeis que Eu sou?” Jesus põe-nos esta questão a nós, hoje. Que dizemos nós 
d’Ele, diante de Deus, no mais secreto do nosso ser? Que dizemos nós d’Ele, 

em família, aos nossos filhos, aos nossos amigos, aos nossos irmãos…? 

Quando a ocasião se apresenta (no nosso trabalho, nas nossas relações 

sociais…), ousamos anunciar claramente quem somos ou temos receio de dizer que somos de Cristo?  
 



Da Palavra… 

 

  
 

Segunda-feira, 24 

NASCIMENTO DE S. JOÃO BAPTISTA – 
SOLENIDADE 

- - - - - - - - - 

Terça-feira, 25 

14:30 Eucaristia Lar da Misericórdia 

18:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

19:00 Eucaristia Ramirão 

20:15 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 26 
11:00 

Festa em honra de S. Pelágio 
(Eucaristia e procissão) 

Cortiçô 

18:30 Eucaristia Ramirão (Lar) 

Quinta-feira, 27 - - - - - - - - - 

Sexta-feira, 28  

SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS – 
SOLENIDADE  

14:30 Eucaristia Lar Santa Teresa 

18:00 Eucaristia Casal Vasco 

19:00 Eucaristia Algodres 

20:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

Sábado, 29  

S. PEDRO E S. PAULO, Apóstolos – 
SOLENIDADE 

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

19:00 Eucaristia Casal Vasco 

20:00 Eucaristia Figueiró da Granja 

Domingo, 30 
 

XIII Domingo 
do Tempo 
Comum 

8:00 Eucaristia Vila Chã 

9:00 Eucaristia Cortiçô 

9:30 Celebração da Palavra Muxagata 

10:00 Eucaristia Fornos de Algodres  

10:15 Celebração da Palavra Mata 

10:30 Celebração da Palavra Fuinhas 

11:00 Festa de S. Pedro Infias 

11:00 Celebração da Palavra Sobral Pichorro 

11:15 Celebração da Palavra Maceira 

14:30 Eucaristia Algodres 
 

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

e
 Marco Cabral – 96 696 13 12 

24 a 30 jun | 19 
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