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Baptismo do Senhor 

O Escapulário de Nossa Senhora do Carmo é 
um sacramental a que a tradição da Igreja 
tem dado grande importância. O valor 
reconhecido ao Escapulário de Nossa Senhora 
do Carmo deve-se à força que ele imprime na 
vida cristã do crente que, com uma fé 
esclarecida, o usa com verdadeira e profunda 
devoção e amor à Virgem 
Maria como modelo e guia 
para seguir o Evangelho da 
alegria de Jesus Cristo.  
O Escapulário de Nossa 
Senhora do Carmo condensa, 
em todo o seu simbolismo, a 
espiritualidade carmelitana que 
adora e professa a fé pura no 
Deus verdadeiro (a quem o 
profeta Elias, Pai espiritual de 
todos os carmelitas, orou para 
que Se manifestasse diante dos 
ídolos de Baal) e que se revelou 
plenamente em Cristo Jesus, 
Verdadeiro Deus e Verdadeiro 
Homem, nascido da Virgem 
Maria. 
O Escapulário de Nossa Senhora do Carmo é 
sinal do Amor de Deus para com toda a 
humanidade e para com cada ser humano, 
manifestado na pessoa da Virgem Maria, que 
sendo Mãe do Verbo de Deus, permitiu a 
manifestação do Amor de Deus em fazer-se 
Carne, fazer-se um de nós, para nos elevar à 
participação na Sua vida divina; e, sendo Mãe 
de Jesus, Este no-la deu como nossa Mãe ao 
entregá-la ao discípulo amado, que é cada um 
de nós. Assim, o Escapulário permite 
concretizar esta pertença à família dos filhos 
de Deus no estilo de vida concreto dos 

carmelitas, que vivem o primado da oração 
como aquela fonte que alimenta toda a vida: a 
amizade com Deus e com os irmãos, o 
descanso e o trabalho, enfim, todas as 
circunstâncias da vida. 
O Escapulário de Nossa Senhora do Carmo é 
sinal de protecção, pois esta Mãe bendita 

excede tudo o que podemos 
desejar ao ser filhos seus: 
acolhe-nos em todas as horas, 
escuta as nossas alegrias e as 
nossas angústias, acompanha-
nos quando nos desviamos do 
caminho da verdadeira 
felicidade e sempre nos 
reconduz para Jesus. 
O Escapulário de Nossa 
Senhora do Carmo é sinal de 
compromisso, – é um 
“Avental” para nos colocarmos 
ao serviço dos irmãos, – pois 
contemplando a Virgem Maria 
e com o seu auxílio 
aprendemos a responder com 
Amor ao Amor: 

– ensina-nos a orar  e a viver dóceis à acção 
do Espírito Santo, abertos à vontade de Deus; 
– ensina-nos a escutar a Palavra de Deus na 
Bíblia e nos acontecimentos da vida concreta; 
– ensina-nos a pôr em prática o Amor: fazer 
das obras de misericórdia uma forma contínua 
e natural do nosso viver. 
O Escapulário exige o compromisso de viver 
de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, 
de receber os sacramentos e de professar uma 
especial devoção à Santíssima Virgem Maria, 
recitando todos os dias, pelo menos 3 Ave-
marias. 
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Da Palavra… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS 
 

Naquele tempo, Jesus entrou em certa povoação 

e uma mulher chamada Marta recebeu-O em sua casa. 

Ela tinha uma irmã chamada Maria, 

que, sentada aos pés de Jesus,  

ouvia a sua palavra.  

Entretanto, Marta atarefava-se com muito serviço. 

Interveio então e disse: 

«Senhor, não Te importas que minha irmã  

me deixe sozinha a servir? 

Diz-lhe que venha ajudar-me». 

O Senhor respondeu-lhe: 

«Marta, Marta, andas inquieta  

e preocupada com muitas coisas, 

quando uma só é necessária. 

Maria escolheu a melhor parte, 

que não lhe será tirada».  

1ª Leitura | Gen 18, 1-10a 

«Senhor, não passeis sem parar em casa do vosso servo.» 

Salmo Responsorial | Sl 68 (69) 

Quem habitará, Senhor, no vosso santuário? 

2ª Leitura | Col 1, 24-28 

«O mistério oculto ao longo dos séculos e agora manifestado aos seus santos.» 

Evangelho | Lc 10, 38-42 

«Marta recebeu Jesus em sua casa. Maria escolheu a melhor parte.» 
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… para a vida. 
 

 

As leituras deste domingo convidam-nos a reflectir o tema da hospitalidade e do 

acolhimento. Sugerem que a existência cristã é o acolhimento de Deus e das suas 

propostas; e que a acção tem de partir de um verdadeiro encontro com Jesus e da 

escuta da Palavra de Jesus. É isso que permite encontrar o sentido da nossa acção e 

da nossa missão. 

A primeira leitura propõe-nos a figura patriarcal de Abraão. Abraão é, assim, 
apresentado, como o modelo do homem íntegro, humano, bondoso, misericordioso, 
atento a quem passa e disposto a repartir com ele, de forma gratuita, aquilo que tem 
de melhor, que partilha tudo o que tem com o irmão que se atravessa no seu caminho e 
que encontra no hóspede que entra na sua tenda a figura do próprio Deus. Sugere-se, 
em consequência, que Deus não pode deixar de recompensar quem assim procede. 
Atente-se, também, na sugestiva imagem de um Deus que irrompe repentinamente na 
vida do homem, que aceita entrar na sua tenda e sentar-Se à sua mesa, constituindo-Se 
em comunidade com ele. 

A segunda leitura apresenta-nos a figura do apóstolo Paulo, para quem Cristo, as 
suas palavras e as suas propostas são a referência fundamental, o universo à volta do 
qual se constrói toda a vida. Para Paulo, o que é necessário é “acolher Cristo” e 
construir toda a vida à volta dos seus valores. É isso que é preponderante na 
experiência cristã. O esforço de Paulo (e dos cristãos em geral) deve ir no sentido de 
continuar a apresentação do projecto de salvação/libertação que traz a vida em 
plenitude aos homens de toda a terra. 

No Evangelho, apresenta-se um outro quadro de hospitalidade e de acolhimento de 
Deus. Mas sugere-se que, para o cristão, acolher Deus na sua casa não é tanto 
embarcar num activismo desenfreado, mas sentar-se aos pés de Jesus, escutar as 
propostas que, n’Ele, o Pai nos faz e acolher a sua Palavra. 

Lucas mostra que Jesus não faz qualquer discriminação: o facto decisivo para ser seu 
discípulo é estar disposto a escutar a sua Palavra. Muitas vezes, este episódio foi lido à 
luz da oposição entre acção e contemplação; no entanto, não é isso que aqui está em 
causa… Lucas não está, aqui, a explicar que a vida contemplativa é superior à vida 
activa; está é a dizer que a escuta da Palavra de Jesus é o mais importante para a vida 
do crente, pois é o ponto de partida da caminhada da fé. Isto não significa que o “fazer 
coisas”, que o “servir os irmãos” não seja importante; mas significa que tudo deve partir 
da escuta da Palavra, pois é a escuta da Palavra que nos projecta para os outros e nos 
faz perceber o que Deus espera de nós. 

 

 O acolhimento de Marta ou o de Maria? Qual será o nosso acolhimento nesta semana, para aqueles que vamos 

encontrar e que são Cristo no nosso caminho? Deixarmo-nos absorver, como Marta, por tudo aquilo que vamos 
fazer para eles? Ou antes, ao jeito de Maria, procurar partilhar um tempo gratuito com eles, sentarmo-nos, parar 

um pouco para os escutar?… 
 



Da Palavra… 

 

 

 
 
 

 
Segunda-feira, 22 

S. Maria Madalena – FESTA - - - - - - - - - 

Terça-feira, 23  

S. Brígida, religiosa,  
Padroeira da Europa – FESTA 

14:30 Eucaristia Lar da Misericórdia 

18:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

19:00 Eucaristia Ramirão 

20:00 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 24 
17:00 Confissões e Eucaristia Ramirão (Lar) 

18:00 Eucaristia Rancosinho 

19:00 Eucaristia Cortiçô 

Quinta-feira, 25 

S. Tiago, Apóstolo – FESTA  - - - - - - - - - 

Sexta-feira, 26  

S. Joaquim e S. Ana,  
pais da Virgem Santa Maria – MO 

18:00 Eucaristia Furtado 

18:30 Eucaristia Muxagata 

18:45 Eucaristia Casal Vasco 

19:30 
Eucaristia Figueiró da Granja 

Eucaristia Algodres 

Sábado, 27 
16:30 Eucaristia Fornos de Algodres 

(Igreja da Misericórdia) 
18:00 Eucaristia Maceira 

19:15 Eucaristia Muxagata 

Domingo, 28 
XVII Domingo 

do Tempo 
Comum 

8:00 Eucaristia Vila Chã 

9:00 Eucaristia Infias 

9:15 Eucaristia Figueiró da Granja 

9:50 Eucaristia  Casal Vasco 

10:15 
Eucaristia solene em honra de Santo 
António, seguida de procissão 

Mata 

10:30 Celebração da Palavra  Sobral Pichorro 

10:45 Eucaristia Algodres 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres 

Eucaristia com baptizado Fuinhas  

14:30 Eucaristia Cortiçô 
  

 

22 a 28 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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