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BO L ET I M   
DO M I N I C A L  #137  

Unidade Pastoral de 

Fornos de Algodres 
Ano C | Tempo Comum 

15º Domingo 

Baptismo do Senhor 

A capela do Senhor da Pedra 
situa-se na praia de Miramar, na 
freguesia de Gulpilhares no 
concelho de Vila Nova de Gaia.  
A construção da capela 
terminou em 1686, conforme 
atesta um painel de azulejo 
existente na fachada principal. Apresenta 
planta hexagonal e no interior possuiu um 
altar-mor e dois retábulos laterais de talha 
dourada em estilo barroco/rococó. Conta 
ainda com diversas estátuas religiosas, com 
destaque para a imagem de Cristo 
crucificado. Os antigos acreditam que a 
imagem de Cristo terá ido ali parar vinda do 
mar. “Que num belo dia pousou sobre aquela 
pedra onde, mais tarde, veio a ser erguida a 
capela”. Daí o seu nome “Senhor da Pedra”.  
De cada lado da entrada da Capela, encontra-
se um painel de azulejos monocromático de 
cor azul, com as seguintes inscrições: do lado 
esquerdo: “o local onde se levanta esta 
Capela do Senhor da Pedra é certamente o 
mais antigo lugar de culto da freguesia antes 
de nele se celebrar a cristo seria altar pagão”; 

do lado direito: “a origem do 
grupo populacional de 
Gulpilhares remonta a maior 
antiguidade como bem se 
demonstra com o notável 
espólio arqueológico que nesta 
região tem sido achado”. 

A Capela do Senhor da Pedra é considerada 
um local de culto e peregrinação. De acordo 
com um dos painéis de azulejos, pensa-se que 
a capela, inicialmente, recebia cultos pagãos 
dos povos pré-cristãos, de carácter 
naturalista cujas divindades eram veneradas 
em plena natureza, tendo sido 
posteriormente convertida ao Cristianismo.  
Diz a tradição que a capela do Senhor da 
Pedra ora pertence ao mar como à terra. 
Vista do mar é, sem dúvida, um ponto de 
referência para os pescadores.  
A romaria ao Senhor da Pedra é uma das mais 
emblemáticas tanto do concelho de Vila Nova 
de Gaia como da freguesia de Gulpilhares. 
Realiza-se, anualmente, no domingo da 
Santíssima Trindade, e prolonga-se até à 
terça-feira seguinte.  

Lenda da Capela do Senhor da Pedra 
Reza a lenda que quando os habitantes de Gulpilhares se preparavam para construir uma 
ermida ao Senhor da Pedra, no terreiro conhecido por arraial, era frequente aparecerem sobre 
os rochedos junto ao mar uma certa luz. Todas as noites essa mesma luz misteriosa reaparecia 
fazendo os habitantes acreditar que seria um sinal do Céu. Por este motivo, desistiram da 
construção da ermida no arraial e resolveram construir a capela no sítio onde a luz costumava 
aparecer, ou seja, em cima de um rochedo à beira-mar. Nesse rochedo, atrás da capela, existe 
incrustada uma marca semelhante a uma pegada de boi. Os habitantes desta terra acreditam 
ser de um boi bento (boi que afagava o menino Jesus na manjedoura) que por ali passara. 

h t t p s : / / n c u l t u r a . p t / c a p e l a - d o - s e n h o r - d a - p e d r a /  
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Da Palavra… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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».  

1ª Leitura | Deut 30, 10-14 

«Esta palavra está perto de ti, para que a possas pôr em prática.» 

Salmo Responsorial | Sl 68 (69) 

Procurai, pobres, o Senhor e encontrareis a vida. 

2ª Leitura | Col 1, 15-20 

«Trago no meu corpo os estigmas de Jesus.» 

Evangelho | Lc 10, 25-37 

«Quem é o meu próximo?» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia deste domingo procura definir o caminho para encontrar a vida eterna. É no amor 

a Deus e aos outros que encontramos a vida em plenitude. 

A primeira leitura reflecte 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. Escutando a sua voz no íntimo do 
coração e percorrendo o caminho dos seus mandamentos. Estamos diante de um convite a 
aderir com todo o coração e com todo o ser às propostas e aos mandamentos de Deus. O 
caminho que Deus propõe não é um caminho escondido, misterioso, revelado só aos iniciados 
ou iluminados; mas é um caminho que está claramente inscrito no coração e na consciência de 
cada homem. É aí que nós escutamos as suas propostas e as suas indicações. 

Na segunda leitura, Paulo propõe Cristo como a referência fundamental, como o centro à 
volta do qual se constrói a história e a vida de cada crente. 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. Por isso, pode dizer-se que por Cristo foram 
reconciliadas com Deus todas as criaturas na terra e nos céus: por Cristo a criação, marcada pelo 
pecado, recebeu a oferta da salvação e pôde voltar a inserir-se na família de Deus. 

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. 

O que está em jogo no texto que nos é proposto é uma pergunta de um mestre da Lei: “o 
que fazer, a fim de conseguir a vida eterna?” A resposta é previsível e evidente, de tal forma que 
o próprio mestre da Lei a conhece: amar a Deus, fazer de Deus o centro da vida e amar o 
próximo como a si mesmo. A dúvida do mestre da Lei vai, no entanto, mais fundo: “e quem é o 
meu próximo?” Jesus tinha uma perspectiva diferente da perspectiva dos “fazedores de opinião” 
de Israel. É precisamente para explicar a sua perspectiva que Jesus conta a “parábola do bom 
samaritano”. 

Recordemos que a pergunta inicial era: “o que fazer para alcançar a vida eterna”… A 
conclusão é óbvia: para alcançar a vida eterna é preciso amar a Deus e amar o próximo. O 
“próximo” é qualquer um que necessita de nós, seja amigo ou inimigo, conhecido ou 
desconhecido, da mesma raça ou doutra raça qualquer; o “próximo” é qualquer irmão caído nos 
caminhos da vida que necessita, para se levantar, da nossa ajuda e do nosso amor. Neste gesto 
do samaritano, a Igreja de todos os tempos reconhece um aspecto fundamental da sua missão: a 
de levantar todos os homens e mulheres caídos nos caminhos da vida. 

 

“E quem é o meu próximo?” Excelente questão a deste doutor da lei à procura de precisão e de uma boa 
receita “para ter a vida eterna”. Porém, não há resposta pré-estabelecida, nem nos lábios de 

Jesus, nem na Internet… “Amarás!” Resposta vasta como o mundo! No caminho da nossa semana 
procuremos inventar a nossa relação com os irmãos reencontrados: evitar? ignorar? aproximar-

se? Quem será o nosso próximo? Mas sobretudo, de quem nos tornaremos nós próximos? De quem nos vamos aproximar 

concretamente para pôr em acção este convite a amar? “Então, vai e faz o mesmo!”, diz -nos Jesus. 



Da Palavra… 

 

 
 
 

 

 
Segunda-feira, 15 

S. Boaventura,  
bispo e doutor da Igreja – MO 

9:30 Exposição do Santíssimo e Confissões Fornos de Algodres 

Terça-feira, 16 

Nossa Senhora do Carmo – MO 
19:00 

Eucaristia Ramirão 

Eucaristia Fuinhas (Capela de N. 

Sra. do Carmo) 
20:00 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 17 
Bb. Inácio de Azevedo, presbítero,  
e Companheiros, mártires – MO 

17:00 Confissões e Eucaristia Ramirão (Lar) 

18:30 Eucaristia Casal Vasco 

19:30 Eucaristia Algodres 

Quinta-feira, 18 

B. Bartolomeu dos Mártires,  
bispo – MO  

- - - - - - - - - 

Sexta-feira, 19 
18:30 Eucaristia Maceira 

19:30 Eucaristia Figueiró da Granja 

Sábado, 20 

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

18:00 Eucaristia Mata  

19:00 Eucaristia Vila Chã 

19:15 Eucaristia Muxagata 

Domingo, 21 
XVI Domingo 

do Tempo 
Comum 

9:00 Eucaristia Cortiçô 

9:15 Eucaristia Figueiró da Granja 

9:50 Eucaristia  Infias 

10:00 Celebração da Palavra Maceira 

10:30 Eucaristia Sobral Pichorro 

10:45 Eucaristia Algodres 

11:45 

Eucaristia Fornos de Algodres 

Eucaristia em honra de Nossa 
Senhora do Carmo, seguida de 
procissão 

Fuinhas  
(Capela de N. Sra. do 
Carmo) 

14:30 Eucaristia Casal Vasco 
  

 

15 a 2 1 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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