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Baptismo do Senhor 

P R O F E T A S  D E  U M  M U N D O  N O V O  
Uma ecologia integral é o sonho esperançado daqueles que 
acreditam que um novo céu e uma nova terra são possíveis 
como lugar de convivência pacífica e harmoniosa entre todas 
as criaturas. Para que este sonho se torne realidade é 
necessário introduzir uma nova política económica, socio-
ambiental e cultural, que promova e instaure uma maneira 
diferente de habitar o planeta. 
[…] É-nos exigido um longo e profundo exame de consciência, que perscrute a nossa vida e 
pondere criteriosamente os nossos comportamentos, gestos e práticas quotidianas. 
A natureza profética da consagração religiosa abre-nos ao entusiasmo de Deus perante a 
totalidade do mundo físico. Ser profeta não é conhecer nem antecipar o futuro, mas é 
sobretudo entender e dizer o presente. Ser profeta hoje é ousar lamentar a destruição do 
ambiente e evocar o sonho de Deus sobre a criação. Ser profeta é recordar o «ecocídio» global 
que ameaça a humanidade e todo o planeta. É, então, função da Vida Consagrada assumir a 
defesa da criação e daqueles que sofrem as consequências nefastas da degradação ecológica. 
Esta é, aliás, uma dimensão obrigatória da missão da Vida Consagrada. 
‘Laudato si’ (encíclica do papa Francisco) convida-nos a transformar as nossas comunidades 
religiosas em ambientes ecológicos significativos, ou seja, oásis de vida, onde se pode viver 
pacífica e alegremente, com o essencial e sem todas as comodidades que o mundo oferece. 
Neste sentido, a encíclica ecológica denuncia uma visão mundana e secularizada da Vida 
Religiosa, orientada para a produção, para o fazer e o dar; reivindica que se recupere a sua 
mística missionária, a partir das categorias da solidariedade, da cruz e da partilha com os 
pobres; pede ainda que se redescubra a centralidade do encontro, que não tem medo de tocar a 
«carne» de Cristo (Evangelii gaudium 24 e 270) – os pobres, os que sofrem, o mundo deturpado 
pelo poder descontrolado da tecnologia – para lhes comunicar a força salvífica do Evangelho. 
O contributo da Vida Consagrada para a conversão ecológica passa por dar corpo a uma maneira 
de viver que seja sinal duma humanidade redimida, marcada pela comunhão, pelo respeito 
entre as pessoas, pela abertura e atenção aos mais débeis. Os consagrados e consagradas estão 
chamados a ser epifania de uma sociedade onde a fraternidade, o acolhimento, a escuta, o 
diálogo, o respeito recíproco e a comunhão intercultural não são apenas desejos pios ou lemas 
eleitorais, mas uma realidade em construção permanente. Os homens e mulheres 
especialmente consagrados, precisamente pela forma de vida que abraçaram, anunciam a 
possibilidade de viver como irmãos, manifestando que a diversidade cultural, nacional e étnica 
não é um empecilho, mas uma riqueza alegre, cheia de cavidades à espera de serem exploradas. 

José Domingos Ferreira, scj  



Da Palavra… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS 
 

Aproximando-se os dias de Jesus ser levado deste mundo, 

Ele tomou a decisão de Se dirigir a Jerusalém 

e mandou mensageiros à sua frente. 

Estes puseram-se a caminho e entraram numa povoação de samaritanos, 

a fim de Lhe prepararem hospedagem. 

Mas aquela gente não O quis receber, porque ia a caminho de Jerusalém. 

Vendo isto, os discípulos Tiago e João disseram a Jesus: 

«Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu que os destrua?» 

Mas Jesus voltou-Se e repreendeu-os. 

E seguiram para outra povoação.  

Pelo caminho, alguém disse a Jesus: 

«Seguir-Te-ei para onde quer que fores». 

Jesus respondeu-lhe: 

«As raposas têm as suas tocas e as aves do céu os seus ninhos; 

mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça». 

Depois disse a outro: «Segue-Me». 

Ele respondeu:  

«Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai». 

Disse-lhe Jesus: 

«Deixa que os mortos sepultem os seus mortos;  

tu, vai anunciar o reino de Deus». 

Disse-Lhe ainda outro: 

«Seguir-Te-ei, Senhor; mas deixa-me ir primeiro despedir-me da minha família». 

Jesus respondeu-lhe: 

«Quem tiver lançado as mãos ao arado e olhar para trás  

não serve para o reino de Deus».  

1ª Leitura | 1 Reis 19, 16b.19-21 

«Ungirás Eliseu, filho de Safat, de Abel-Meola, como profeta em teu lugar.» 

Salmo Responsorial | Sl 15 (16) 

O Senhor é a minha herança. 

2ª Leitura | Gal 5, 1.13-18 

«Foi para a verdadeira liberdade que Cristo nos libertou.» 

Evangelho | Lc 9, 51-62 

«Quem tiver lançado as mãos ao arado e olhar para trás não serve para o reino de Deus.» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia de hoje sugere que Deus conta connosco para intervir no mundo, para 

transformar e salvar o mundo; e convida-nos a responder a esse chamamento com 

disponibilidade e com radicalidade, no dom total de nós mesmos às exigências do "Reino". 

A primeira leitura apresenta-nos um Deus que, para actuar no mundo e na história, pede a 
ajuda dos homens; Eliseu (discípulo de Elias) é o homem que escuta o chamamento de Deus, 
corta radicalmente com o passado e parte generosamente ao encontro dos projectos que Deus 
tem para ele. O profeta não é alguém que, repentinamente, cai do céu e invade de forma 
anormal o mundo dos homens; também não é alguém que se torna profeta porque não serve 
para outra coisa; mas é sempre um homem normal, com uma vida normal, a quem Deus chama, 
indo ao seu encontro e falando-lhe na normalidade do trabalho diário, para lhe apresentar o seu 
desafio. 

A segunda leitura diz ao "discípulo" que o caminho do amor, da entrega, do dom da vida, é 
um caminho de libertação. Responder ao chamamento de Cristo, identificar-se com Ele e aceitar 
dar-se por amor, é nascer para a vida nova da liberdade. As palavras de Paulo são um convite 
veemente à liberdade, que não significa uma espécie de independência ético-moral, em virtude 
da qual cada um pode fazer o que lhe apetece, sem barreiras de qualquer espécie, mas consiste 
em viver no amor. O que nos escraviza, nos limita e nos impede de alcançar a vida em plenitude 
é o egoísmo, o orgulho, a auto-suficiência; superar esse fechamento em nós próprios e fazer da 
nossa vida um dom de amor torna-nos verdadeiramente livres. 

O Evangelho apresenta o "caminho do discípulo" como um caminho de exigência, de 
radicalidade, de entrega total e irrevogável ao "Reino". Sugere, também, que esse "caminho" 
deve ser percorrido no amor e na entrega, mas sem fanatismos nem fundamentalismos, no 
respeito absoluto pelas opções dos outros. 

O nosso texto apresenta, nitidamente, duas partes, dois desenvolvimentos. Na primeira 
parte, o cenário de fundo situa-nos no contexto da hostilidade entre judeus e samaritanos. A 
primeira lição de Jesus ao longo desta "caminhada" vai para a atitude que os discípulos devem 
assumir face ao "ódio" do mundo, Jesus avisa-os que o seu "caminho" não passa nem passará 
nunca pela imposição da força, pela resposta violenta, pela prepotência. Na segunda parte, 
Lucas apresenta - através do diálogo entre Jesus e três candidatos a discípulos - algumas das 
condições para percorrer, com Jesus, esse "caminho" que leva a Jerusalém, isto é, que leva ao 
acontecer pleno da salvação: despojar-se totalmente das preocupações materiais: despegar-se 
desses deveres e obrigações que impedem uma resposta imediata e radical ao Reino; despegar-
se de tudo (até da própria família, se for necessário), para fazer do Reino a sua prioridade 
fundamental. 

 

Apelo e convite a amar. Apelo: um convite presente em todas as leituras deste 
domingo. Apelo que recebe um acolhimento favorável, mas com 
resistências quanto à resposta. Sim, mas... Vamos aceitar o 
apelo de Jesus a segui-l'O, vamos renovar o convite a segui-l'O 

no amor. Em cada momento, ao longo da semana que se segue....  



Da Palavra… 

 

 

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

Terça-feira, 2 - - - - - - - - - 

Quarta-feira, 3  

S. Tomé, Apóstolo – FESTA - - - - - - - - - 

Quinta-feira, 4 

Sta. Isabel de Portugal – MO - - - - - - - - - 

Sexta-feira, 5  

14:30 Eucaristia Lar de Sta.Teresa 

18:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

18:30 Eucaristia Maceira 

18:45 Eucaristia Casal Vasco 

19:30 
Eucaristia Figueiró da Granja 

Eucaristia Algodres 

20:15 Eucaristia Infias 

Sábado, 6 

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

18:00 Eucaristia Mata  

19:00 
Eucaristia Cortiçô 

Eucaristia Fuinhas 

Domingo, 7 
XIV Domingo 

do Tempo 
Comum 

9:00 
Eucaristia Vila Chã 

Eucaristia Sobral Pichorro 

9:50 Eucaristia Casal Vasco 

10:15 Festa do Sagrado Coração de Jesus Maceira 

10:30 Celebração da Palavra Muxagata 

10:45 Eucaristia Algodres 

11:45 
Festa do Sagrado Coração de Jesus Figueiró da Granja 

Eucaristia Fornos de Algodres 

14:30 Eucaristia Infias 
 

«Não podemos deixar que se abra um precedente 

em que se criminaliza o ato de salvar vidas.» 
O português Miguel Duarte, de 26 anos, foi constituído arguido pela justiça 

italiana e enfrenta uma possível pena de 20 anos de prisão, devido à sua 
participação no resgate de migrantes e refugiados no Mar Mediterrâneo. 

Em entrevista à Agência ECCLESIA, Rita Gaspar, que também colaborou 

nos trabalhos de apoio a milhares de pessoas necessitadas, considera que 

“Não estando lá qualquer navio também não há olhos para ver o que é que se passa, mas continuam 
pessoas a morrer no Mediterrâneo e isto requer uma acção conjunta da União Europeia, do governo 

português. Não podemos deixar que se abra um precedente em que se criminaliza o ato de salvar vidas”, 

frisou. 

1 a 7 jul | 19 

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

e
 Marco Cabral – 96 696 13 12 
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