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Baptismo do Senhor 

N O S S A  S E N H O R A  D E  L A  S A L E T T E  
Nossa Senhora de La Salette é a 
invocação dada à Virgem Maria nas 
suas aparições na montanha de La 
Salette, departamento de Isère, na 
região dos Alpes franceses.  
Nossa Senhora apareceu a 19 de 
setembro de 1846 a duas crianças: 
Maximin Giraud com 11 anos e 
Mélanie Calvat com 15 anos.  
O tema central das mensagens da 
Virgem para a humanidade foi que 
deveriam livrar-se do pecado mortal e fazer 
penitência, ou sofreriam terríveis sofrimentos.  
A Virgem Maria predisse eventos futuros da 
sociedade e da Igreja. O cumprimento destas 
previsões foi também visto como uma das 
indicações da veracidade da aparição nas 
investigações que se seguiram à aparição.  
No que diz respeito à sociedade, a Virgem Maria 
previu que a colheita seria completamente 
fracassada. Em Dezembro de 1846, a maior parte 

das camadas populares foi 
atingida por doenças e, em 1847, 
uma fome assola a Europa, 
resultando na perda de cerca de 
um milhão de vidas, sendo cem 
mil só na França. A Cólera se 
tornou prevalente em várias 
partes da França e custou a vida 
de muitas crianças. O 
desaparecimento da Segunda 
República Francesa, com a Guerra 

franco-prussiana (1870-1871) e a revolta da 
Comuna de Paris de 1871 foram igualmente 
previstos.  
No que diz respeito à Igreja, Ela previu que a fé 
católica na França e no mundo, mesmo na 
hierarquia católica, iria diminuir bastante, por 
causa dos muitos pecados dos leigos e do clero. 
Guerras iriam ocorrer se os homens não se 
arrependessem, e Paris e Marselha seriam 
destruídas.  

Parque de La Salette, Oliveira de Azeméis 
A construção da Capela da La Salette, remonta o ano de 1870. Nesta data, o país era assolado 
por uma terrível seca. Oliveira de Azeméis não foi excepção e também teve dificuldades com a 
escassez de água. Então, em 5 de Julho desse ano, decidiu-se fazer uma procissão com o Santo 
Cristo até ao Monte Crasto, a fim de pedir chuva. Na verdade, a procissão chegou ao local e 
nesse instante começou a chover copiosamente e, parecendo a todos um facto milagroso, o 
Abade João José Correia dos Santos propôs a construção de uma capela naquele local, sob a 
invocação de Nossa Senhora de La Salette. Encomendaram-se as imagens e iniciou-se a 
construção da capela. As imagens chegaram em 1875, ficando na Igreja Matriz, e passados cinco 
anos foram transladadas para a capela, que então fora concluída. Foi no ano de 1909 que se 
iniciou a construção do actual Parque de La Salette, sob a chefia de Jerónimo Monteiro da 
Costa. Em 1913 começou a pensar-se na construção de uma nova capela, pois aquela tornava-se 
demasiado pequena. Iniciaram-se novas obras dez anos depois e, actualmente, existe um 
templo mais largo, funcional, de um gótico revivalista e recheado com belos vitrais e uma 
rosácea, apenas prejudicado pela sua quase total construção em cimento. 
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Da Palavra… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS 
 

Naquele tempo, designou o Senhor setenta e dois discípulos e enviou-os dois a 

dois à sua frente, a todas as cidades e lugares aonde Ele havia de ir. E dizia-lhes: 

«A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da seara 

que mande trabalhadores para a sua seara. Ide: Eu vos envio como cordeiros 

para o meio de lobos. Não leveis bolsa nem alforge nem sandálias, 

nem vos demoreis a saudar alguém pelo caminho. Quando entrardes nalguma 

casa, dizei primeiro: ‘Paz a esta casa’. E se lá houver gente de paz, a vossa paz 

repousará sobre eles: senão, ficará convosco. Ficai nessa casa, comei e bebei do 

que tiverem, que o trabalhador merece o seu salário. Não andeis de casa em 

casa. Quando entrardes nalguma cidade e vos receberem, comei do que vos 

servirem, curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes: ‘Está perto de vós o 

reino de Deus’. Mas quando entrardes nalguma cidade e não vos receberem,  

saí à praça pública e dizei: ‘Até o pó da vossa cidade que se pegou aos nossos 

pés sacudimos para vós. No entanto, ficai sabendo: Está perto o reino de Deus’. 

Eu vos digo: Haverá mais tolerância, naquele dia, para Sodoma do que para 

essa cidade».  

Os setenta e dois discípulos voltaram cheios de alegria, dizendo: 

«Senhor, até os demónios nos obedeciam em teu nome». 

Jesus respondeu-lhes: 

«Eu via Satanás cair do céu como um relâmpago.  

Dei-vos o poder de pisar serpentes e escorpiões 

e dominar toda a força do inimigo; 

nada poderá causar-vos dano. 

Contudo,  

não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem; 

alegrai-vos antes porque os vossos nomes estão escritos nos Céus».  

1ª Leitura | Is 66, 10-14c 

«Farei correr para Jerusalém a paz como um rio.» 

Salmo Responsorial | Sl 65 (66) 

A terra inteira aclame o Senhor. 

2ª Leitura | Gal 6, 14-18 

«Trago no meu corpo os estigmas de Jesus.» 

Evangelho | Lc 10, 1-12.17-20 

«Quando entrardes nalguma casa, dizei primeiro: ‘Paz a esta casa’.» 
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… para a vida. 
 

 

Embora as leituras de hoje nos projectem em sentidos diversos, domina a temática do 

“envio”: na figura dos 72 discípulos do Evangelho, na figura do profeta anónimo que fala aos 

habitantes de Jerusalém do Deus que os ama, ou na figura do apóstolo Paulo que anuncia a 

glória da cruz, somos convidados a tomar consciência de que Deus nos envia a testemunhar o 

seu Reino. 

Na primeira leitura, apresenta-se a palavra de um profeta, enviado a proclamar o amor de 
pai e de mãe que Deus tem pelo seu Povo. O profeta é sempre um enviado que, em nome de 
Deus, consola os homens, liberta-os do medo e acena-lhes com a esperança do mundo novo que 
está para chegar. Num quadro de restauração, o objectivo fundamental do profeta é “consolar” 
esse Povo martirizado, sofrido, angustiado, que não vê grandes perspectivas de futuro e já 
perdeu a esperança. O profeta está consciente de que é Deus que está por detrás da corrente de 
vida e de fecundidade que a mãe/cidade dispensa ao filho/povo. 

Na segunda leitura, o apóstolo Paulo deixa claro qual o caminho que o apóstolo deve 
percorrer: não o podem mover interesses de orgulho e de glória, mas apenas o testemunho da 
cruz – isto é, o testemunho desse Jesus, que amou radicalmente e fez da sua vida um dom a 
todos. Mesmo no sofrimento, o apóstolo tem de testemunhar, com a própria vida, o amor 
radical; é daí que nasce a vida nova do Homem Novo. Na sociedade greco-romana, cada escravo 
levava uma marca, como sinal da sua pertença a um determinado dono; assim, as marcas do seu 
sofrimento por causa do Evangelho mostram que Paulo pertence a Cristo, que é propriedade 
d’Ele: por elas, Paulo demonstra a sua vontade de amar, de dar a vida e a sua pertença 
inalienável a esse Cristo cujo amor se fez entrega na cruz. 

No Evangelho, os discípulos de Jesus são enviados ao mundo para continuar a obra 
libertadora que Jesus começou e para propor a Boa Nova do Reino aos homens de toda a terra, 
sem excepção; devem fazê-lo com urgência, com simplicidade e com amor. Na acção dos 
discípulos, torna-se realidade a vitória do Reino sobre tudo o que oprime e escraviza o homem. 

O cristão tem de continuar no mundo a missão de Jesus, tornando-se testemunha, para 
todos os homens, dessa proposta de salvação/libertação que Cristo veio trazer. A tarefa dos 
discípulos não é pregar a sua própria mensagem, mas preparar o caminho de Jesus e dar 
testemunho d’Ele. Contudo fica, um aviso acerca da dificuldade da missão: os discípulos são 
enviados “como cordeiros para o meio de lobos”. Há, em segundo lugar, uma exigência de 
pobreza e simplicidade para os discípulos em missão. É o anúncio do mundo novo de 
fraternidade, de harmonia com Deus e com os outros, de bem-estar, de felicidade. Esse anúncio 
deve ser complementado por gestos concretos de libertação, que mostrem a presença do Reino 
no meio dos homens. 

 

“Ide! Envio-vos!”… as ferias, para uns, tempo de distância da prática religiosa; para outros, 

ocasião para recuperar energias na fé. “A seara é grande, mas os trabalhadores 

são poucos. Ide! Envio-vos!” Como os discípulos, eis-nos enviados àqueles 

que encontraremos neste verão. Com quem iremos “perder tempo” para 

falar desta espantosa notícia: “Está perto de vós o reino de Deus”? E porque não ocuparmos as férias 
(ou em parte delas) numa acção de voluntariado, no nosso país ou em país de missão?! 



Da Palavra… 

 

 
 
 

 
 

 

Segunda-feira, 8 - - - - - - - - - 

Terça-feira, 9 

18:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

18:45 Eucaristia Rancosinho 

19:30 Eucaristia Ramirão 

20:25 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 10  

17:00 Eucaristia Ramirão (Lar) 

18:00 Eucaristia Vila Chã 

19:00 Eucaristia Cortiçô 

Quinta-feira, 11 

S. Bento, Abade, Padroeiro da 
Europa – FESTA 

- - - - - - - - - 

Sexta-feira, 12  

14:30 Eucaristia Lar de Sta. Teresa 

18:00 Eucaristia Furtado 

18:45 Eucaristia Casal Vasco 

19:30 
Eucaristia Figueiró da Granja 

Eucaristia Algodres 

Sábado, 13 

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

18:00 
Eucaristia Casal Vasco 

Eucaristia Mata  

19:00 Eucaristia Algodres 

19:15 Eucaristia Maceira 

20:00 Eucaristia Infias 

Domingo, 14 
XV Domingo do 
Tempo Comum 

PASSEIO DA UNIDADE PASTORAL  

 

 
 
 

8 a 14 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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