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O bispo de Viseu disse, na homilia da celebração no dia da dedicação da Catedral, 
no passado dia 23, que a renovação proposta pelo Sínodo Diocesano tem que prosseguir. 

D. António Luciano explicou a importância da renovação proposta pelo Sínodo 
Diocesano, realizado no episcopado do agora bispo emérito D. Ilídio Leandro, deu como 
exemplo os frutos das Unidades Pastorais, constituídas segundo essas propostas, 
assinalando a necessidade de prosseguir por esse caminho, para uma reestruturação de 
recursos e meios, procurando um melhor serviço. 

O bispo diocesano referiu a necessidade de todas as pessoas terem consciência da 
sua vocação à santidade pelo serviço, em Igreja, e que o Baptismo faz de cada um 
membro do Corpo Santo, Igreja de pedras vivas, “braços do rio que alegram a Casa de 
Deus”, como cantaram no Salmo. 

No dia da dedicação da Catedral celebrou-se o primeiro aniversário da entrada 
solene do bispo de Viseu na diocese e assinalou que “ver, julgar e agir” foi a estratégia 
que presidiu à acção episcopal. 

Na Eucaristia estava também o bispo emérito, D. Ilídio Leandro, que celebrou 13 
anos da sua ordenação episcopal, e festejaram também datas jubilares, nove sacerdotes e 
os 10 diáconos permanentes, os primeiros da diocese há sete anos. 

A Diocese de Viseu informa que tem em formação um grupo de diáconos 
permanentes que depois da parte teológica vão começar a formação pastoral, em 
contexto paroquial, com vista à ordenação.  



Da Palavra… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS 
 

Naquele tempo, estava Jesus em oração em certo lugar. 

Ao terminar, disse-Lhe um dos discípulos: 

«Senhor, ensina-nos a orar, como João Baptista  

ensinou também os seus discípulos». 

Disse-lhes Jesus: 

«Quando orardes, dizei: ‘Pai, santificado seja o vosso nome; 

venha o vosso reino; dai-nos em cada dia o pão da nossa subsistência; 

perdoai-nos os nossos pecados, porque também nós perdoamos a todo aquele 

que nos ofende; e não nos deixeis cair em tentação’». 

Disse-lhes ainda: 

«Se algum de vós tiver um amigo, poderá ter de ir a sua casa à meia-noite,  

para lhe dizer: ‘Amigo, empresta-me três pães, porque chegou de viagem  

um dos meus amigos e não tenho nada para lhe dar’. Ele poderá responder lá 

de dentro: ‘Não me incomodes; a porta está fechada, eu e os meus filhos 

estamos deitados e não posso levantar-me para te dar os pães’. Eu vos digo: 

Se ele não se levantar por ser amigo, ao menos, por causa da sua insistência, 

levantar-se-á para lhe dar tudo aquilo de que precisa. 

Também vos digo: Pedi e dar-se-vos-á; procurai e encontrareis; 

batei à porta e abrir-se-vos-á. Porque quem pede recebe; 

quem procura encontra e a quem bate à porta, abrir-se-á.  

Se um de vós for pai e um filho lhe pedir peixe, 

em vez de peixe dar-lhe-á uma serpente?  

E se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á um escorpião? 

Se vós, que sois maus, 

sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, 

quanto mais o Pai do Céu dará o Espírito Santo àqueles que Lho pedem!».  

1ª Leitura | Gen 18, 20-32 

«Se o meu Senhor não levar a mal, falarei ainda esta vez.» 

Salmo Responsorial | Sl 137 (138) 

Quando Vos invoco, sempre me atendeis, Senhor. 

2ª Leitura | Col 2, 12-14 

«Deus fez que, unidos a Cristo, voltásseis à vida e perdoou todas as faltas.» 

Evangelho | Lc 11, 1-13 

«Pedi e dar-se-vos-á.» 
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… para a vida. 
 

 

O tema fundamental que a liturgia nos convida a reflectir, neste domingo, é o 

tema da oração. Ao colocar diante dos nossos olhos os exemplos de Abraão e de 

Jesus, a Palavra de Deus mostra-nos a importância da oração e ensina-nos a atitude 

que os crentes devem assumir no seu diálogo com Deus. 

A primeira leitura sugere que a verdadeira oração é um diálogo “face a face”, no qual o 
homem, com humildade, reverência, respeito, mas também com ousadia e confiança, apresenta 
a Deus as suas inquietações, as suas dúvidas, os seus anseios e tenta perceber os projectos de 
Deus para o mundo e para os homens. É possível dialogar com Deus de forma familiar, 
confiante, insistente, ousada, à medida que o diálogo avança e que Abraão se confronta com a 
benevolência de Deus, vai surgindo a confiança. Abraão chega a ser importuno na sua insistência 
e ousado no seu regateio. Será que um punhado de justos vale tanto que, por amor deles, Deus 
esteja disposto a perdoar o castigo a uma multidão de culpados? 

A segunda leitura, sem aludir directamente ao tema da oração, convida a fazer de Cristo a 
referência fundamental, Cristo é o modelo do crente que reza: quer na frequência com que se 
dirige ao Pai, quer na forma como dialoga com o Pai. Em Cristo encontramos, portanto, a vida 
em plenitude, sem que seja necessário recorrer a mais nada para ter acesso à salvação pois, 
através de Cristo, começou para nós uma vida nova, liberta de tudo o que nos oprime, nos 
escraviza, nos rouba a felicidade. 

O Evangelho senta-nos no banco da “escola de oração” de Jesus. Ensina que a oração do 
crente deve ser um diálogo confiante de uma criança com o seu “papá”. Com Jesus, o crente é 
convidado a descobrir em Deus “o Pai” e a dialogar frequentemente com Ele acerca desse 
mundo novo que o Pai/Deus quer oferecer aos homens. Sentir-se “filho” desse Deus que é “Pai” 
implica reconhecer a fraternidade que nos liga a uma imensa família de irmãos. Dizer a Deus 
“Pai” implica sair do individualismo que aliena, superar as divisões e destruir as barreiras que 
impedem de amar e de ser solidários com os irmãos, filhos do mesmo “Pai”. Cristo convida os 
discípulos a assumirem, na sua relação e no seu diálogo com Deus, a atitude de uma criança que, 
com simplicidade, se entrega confiadamente nas mãos do pai, acolhe naturalmente a sua 
ternura e o seu amor e aceita a proposta de intimidade e de comunhão que essa relação 
pai/filho implica; convida, também, os discípulos a assumirem-se como irmãos e a formarem 
uma verdadeira família, unida à volta do amor e do cuidado do “Pai”. 

Duas parábolas finais completam o quadro. O acento da primeira não deve ser posto tanto 
na insistência do “amigo importuno”, mas mais na acção do amigo que satisfaz o pedido; o que 
Jesus pretende dizer é: se os homens são capazes de escutar o apelo de um amigo importuno, 
ainda mais Deus atenderá gratuitamente aqueles que se Lhe dirigem. A segunda parábola 
convida à confiança em Deus: Ele conhece-nos bem e sabe do que necessitamos; em todas as 
circunstâncias Ele derramará sobre nós o Espírito, que nos permitirá enfrentar todas as situações 
da vida com a força de Deus. 

 

 Como se fosse a primeira vez… Como os discípulos, coloquemo-nos sem cessar na escola de Jesus para 

rezar. Reaprender d’Ele o sentido e a força das palavras que Ele nos deixou. Redizê-las, saboreá-las e 

deixar que elas nos transformem… procuremos rezá-las como se fizéssemos uma primeira descoberta 

recebendo-as da própria boca de Jesus. Rezar o Pai Nosso como se fosse a primeira vez… 



Da Palavra… 

 

 

 

 

 
 

 

Segunda-feira, 29 

S. Marta – MO 9:30 Exposição do Santíssimo e Confissões Fornos de Algodres 

Terça-feira, 30 

14:30 Eucaristia Lar de Santa Teresa 

18:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

19:00 Eucaristia Ramirão 

20:00 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 31 
S. Inácio de Loiola, presbítero – MO  - - - - - - - - - 

Quinta-feira, 1 

S. Afonso Maria de Ligório,  
bispo e doutor da Igreja – MO 

- - - - - - - - - 

Sexta-feira, 2 

18:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

18:45 Eucaristia Casal Vasco 

19:30 
Eucaristia Figueiró da Granja 

Eucaristia Algodres 

Sábado, 3 

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

18:00 Eucaristia Mata 

19:00 Eucaristia Algodres 

19:15 Eucaristia Fuinhas 

Domingo, 4 
XVIII Domingo 

do Tempo 
Comum 

9:00 
Eucaristia Cortiçô  

Celebração da Palavra Vila Chã 

9:15 Eucaristia Maceira 

9:50 Eucaristia  Casal Vasco 

10:00 Celebração da Palavra  Muxagata 

10:15 Celebração da Palavra Algodres 

10:30 Eucaristia Figueiró da Granja 

10:45 Eucaristia Infias 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres 

Eucaristia solene em honra do Senhor 
Santo Cristo, seguida de procissão 

Sobral Pichorro 
  

 

29 jul a 4 ago | 19 

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

e
 Marco Cabral – 96 696 13 12 
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