
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

> Diocese de Viseu: Nomeações 
O bispo de Viseu, D. António Luciano, fez novas nomeações. 
São elas: 
Vigário Geral: Cónego Carlos Martins Casal 
Vigário Geral Adjunto: Padre Jorge Carvalhal Pinto 
Arciprestes: 

Beira Alta: Padre Nuno Miguel Henriques Azevedo; 
Besteiros: Padre João Pedro Ferreira Cardoso; 
Dão: Padre José Cardoso de Almeida; 
Lafões: Cónego Mário Lopes Dias; 
Viseu Rural: Padre José Marcelino Pereira; 
Viseu Urbano: Cónego José Henrique Correia de Almeida Santos. 

 
> Bispo de Viseu preside à festa do Senhor Bom Jesus do Pico 

O bispo de Viseu, D. António Luciano, vai presidir à “festa principal” do 
Senhor Bom Jesus Milagroso, “uma das mais emblemáticas manifestações religiosas do 
Arquipélago dos Açores”, que começam com uma novena a partir de 27 de Julho. “Não 
se trata de uma festa apenas do Pico mas de todas as ilhas do triângulo (Pico, Faial, São 
Jorge)”, disse o reitor do Santuário do Senhor Bom Jesus do Pico, o padre Marco 
Martinho, divulga o sítio diocesano ‘Igreja Açores’. 

‘Ai de mim se não evangelizar’ é mote para as celebrações no santuário 
diocesano em São Mateus: A “festa principal”, a 6 de Agosto, vai ser presidida por D. 
António Luciano, bispo da Diocese de Viseu que foi nomeado a 3 de Maio de 2018. A 
novena de preparação que este ano vai ter como pregador o padre Jacob Vasconcelos, 
director do Serviço da Catequese, Evangelização e Missão de Angra, começa dia 27 de 
Julho. O Senhor Bom Jesus Milagroso “é uma das mais emblemáticas” manifestações 
religiosas da Diocese de Angra e do Arquipélago dos Açores que conta com a 
participação de “milhares de forasteiros, sobretudo das ilhas vizinhas e também da 
diáspora”, entre 27 de Julho até 7 de Agosto. 
 
 

*********************************************************************** 

N.B.:  

Domingo 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado Domingo 
14 15 16 17 18 19 20 21 

9h 
Forninhos  
 
10h15 
Dornelas  
 
11h30 
Queiriz 
 
14h30 
Matança 

* 

18h30 Casal 
do Monte 
(Queiriz) 
 
19h30 
Urgueira 
(PenaVerde) 

 
18h 
Matança 
 
19h(30) 
Forninhos 
(Jubileu) 
 

11h 
Forninhos 
(S. Marinha 
- Padroeira) 
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18h30 
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19h30 
Dornelas 

11h30 
Cas. e 
Bapt. 
Dornelas 
 
18h30 
Queiriz 

9h 
Matança 
 
10h15 
Dornelas 
c/ 
Baptismo. 
 
11h30 
PenaVerde 
– 
compasso 
 
15h 
Valagotes 
(S. 
António) 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I     Deut 30, 10-14 
«Esta palavra está perto de ti, para que a possas pôr em prática» 

 
Leitura do Livro do Deuteronómio 
Moisés falou ao povo, dizendo: «Escutarás a voz do Senhor teu Deus, cumprindo os 
seus preceitos e mandamentos que estão escritos no Livro da Lei, e converter-te-ás ao 
Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Este mandamento que 
hoje te imponho não está acima das tuas forças nem fora do teu alcance. Não está no 
céu, para que precises de dizer: ‘Quem irá por nós subir ao céu, para no-lo buscar e 
fazer ouvir, a fim de o pormos em prática?’. Não está para além dos mares, para que 
precises de dizer: ‘Quem irá por nós transpor os mares, para no-lo buscar e fazer ouvir, a 
fim de o pormos em prática?’. Esta palavra está perto de ti, está na tua boca e no teu 
coração, para que a possas pôr em prática». 
Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL           Salmo 68 (69), 14.17.30-31.33-34.36ab.37 (R. cf. 33) 
Procurai, pobres, o Senhor e encontrareis a vida. 
 
LEITURA II         Col 1, 15-20 

«Por Ele e para Ele tudo foi criado» 
 
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses 
Cristo Jesus é a imagem de Deus invisível, o Primogénito de toda a criatura; porque 
n’Ele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, visíveis e invisíveis, Tronos e 
Dominações, Principados e Potestades: por Ele e para Ele tudo foi criado. Ele é anterior 
a todas as coisas e n’Ele tudo subsiste. Ele é a cabeça da Igreja, que é o seu corpo. Ele é 
o Princípio, o Primogénito de entre os mortos; em tudo Ele tem o primeiro lugar. 
Aprouve a Deus que n’Ele residisse toda a plenitude e por Ele fossem reconciliadas 
consigo todas as coisas, estabelecendo a paz, pelo sangue da sua cruz, com todas as 
criaturas na terra e nos céus. 
Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO         Lc 10, 25-37 

«Quem é o meu próximo?» 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 
Naquele tempo, levantou-se um doutor da lei e perguntou a Jesus para O experimentar: 
«Mestre, que hei-de fazer para receber como herança a vida eterna?». Jesus disse-lhe: 
«Que está escrito na Lei? Como lês tu?». Ele respondeu: «Amarás o Senhor teu Deus 
com todo o teu coração e com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu 
entendimento; e ao próximo como a ti mesmo». Disse-lhe Jesus: «Respondeste bem. Faz 
isso e viverás». Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: «E quem é o meu 
próximo?». Jesus, tomando a palavra, disse: «Um homem descia de Jerusalém para 
Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Roubaram-lhe tudo o que levava, espancaram-no 
e foram-se embora, deixando-o meio- morto. Por coincidência, descia pelo mesmo 
caminho um sacerdote; viu-o e passou adiante. Do mesmo modo, um levita que vinha 
por aquele lugar, viu-o e passou também adiante. Mas um samaritano, que ia de viagem, 
passou junto dele e, ao vê-lo, encheu-se de compaixão. Aproximou-se, ligou-lhe as 
feridas deitando azeite e vinho, colocou-o sobre a sua própria montada, levou-o para 
uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou duas moedas, deu-as ao 
estalajadeiro e disse: ‘Trata bem dele; e o que gastares a mais eu to pagarei quando 
voltar’. Qual destes três te parece ter sido o próximo daquele homem que caiu nas mãos 
dos salteadores?». O doutor da lei respondeu: «O que teve compaixão dele». Disse-lhe 
Jesus: Então vai e faz o mesmo».  Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

A liturgia deste Domingo procura definir o caminho 
para encontrar a vida eterna. É no amor a Deus e aos outros 
– dizem os textos que nos são propostos – que encontramos a vida em 
plenitude. 

A primeira leitura reflecte, sobretudo, sobre a questão do amor 
a Deus. Convida os crentes a fazer de Deus o centro da sua vida e a 
amá-lo de todo o coração. Como? Escutando a sua voz no íntimo do 
coração e percorrendo o caminho dos seus mandamentos. 

Na segunda leitura, Paulo apresenta-nos um hino que propõe 
Cristo como a referência fundamental, como o centro à volta do qual 
se constrói a história e a vida de cada crente. O texto foge, um tanto, à 
temática geral das outras duas leituras; no entanto, a catequese sobre a 
centralidade de Cristo leva-nos a pensar na importância do que Ele 
nos diz no Evangelho de hoje. Se Cristo é o centro a partir do qual 
tudo se constrói, convém escutá-l’O atentamente e fazer do amor a 
Deus e aos outros uma exigência fundamental da nossa caminhada.  

O Evangelho sugere que essa vida plena não está no 
cumprimento de determinados ritos, mas no amor (a Deus e aos 
irmãos). Como exemplo, apresenta-se a figura de um samaritano – um 
herege, um infiel, segundo os padrões judaicos, mas que é capaz de 
deixar tudo para estender a mão a um irmão caído na berma da 
estrada. “Vai e faz o mesmo” – diz Jesus a cada um dos que o querem 
seguir no caminho da vida plena. 
 
 
 
 
 

ORAÇÃO… 
Como posso desprezar a minha vida para me 

entregar a Deus? O que quer Deus que eu despreze? 
Devo desprezar tudo o que for supérfluo, tudo aquilo 
que me afasta dos outros, tudo o que me distrai do 
Amor de Deus. Devo concentrar-me nesta capacidade 
imensa de Amar, entregando-me sem limites a Deus e 
aos outros. É esta entrega total que me fará feliz e ao 
transmitir essa felicidade serei verdadeira testemunha 
de Deus. 
 
 


