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O Papa Francisco vai receber este sábado, 3 de Agosto, 
no Vaticano, um grupo de 5 mil escuteiros de 21 países europeus, incluindo 
Portugal, que percorrem esta semana uma rota de santos católicos, a caminho de 
Roma. 

O ‘Euromoot’ 2019 reúne guias e escuteiros da Europa com idades entre os 16 
e os 21 anos, entre eles 10 guias-mais-velhas e 7 caminheiros portugueses. 

Os participantes percorrem itinerários históricos de peregrinação, como a Via 
Francígena, o Caminho de São Bento ou o Caminho de São Francisco. 

A União Internacional dos Guias e Escuteiros da Europa – Federação de 
Escuteiros da Europa (UIGSE-FSE) é reconhecida pela Santa Sé como 
associação privada de fiéis, de direito pontifício. 
 

A Comissão Europeia anunciou, na passada quarta-feira, um acordo para que 
Portugal e outros quatro países europeus, juntamente 
com organismos católicos da Itália, recebam os 131 
migrantes resgatados na última semana, a bordo do navio 
‘Gregoretti’. 

O grupo de migrantes foi resgatado na rota do 
Mediterrâneo central por lanchas da Guarda Costeira 
italiana e foi, posteriormente, transferido para um navio 
daquela força. 

A Comissão Europeia não especificou como será feita a distribuição de migrantes, 
mas de acordo com as informações fornecidas, mais de metade deverá permanecer em 
Itália, apoiados pela Igreja Católica. 

No último domingo, o Papa lamentou um “dramático naufrágio” que provocou 
dezenas de mortos e desaparecidos, no Mediterrâneo. 

Cerca de 145 pessoas foram resgatadas após o pior naufrágio do ano no 
Mediterrâneo, que envolveu mais do que uma embarcação, ocorrido também na quinta-
feira, com migrantes que procuravam chegar à Europa.  

In Agência Ecclesia 

https://agencia.ecclesia.pt/portal/wp-content/uploads/2019/07/800.jpg
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjY1_jm5-LjAhVD4YUKHfpWBM8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.familiam.org/pls/pcpf/v3_s2ew_consultazione.traduzione?id_pagina%3D12238%26id_lingua%3D8&psig=AOvVaw1nxldM4fElY5CoguDI8XyT&ust=1564788011394384
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSvJCV6uLjAhVLxoUKHbhaAUcQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/perspejimo-sirenos-nera-elektros-nera-pavojaus.d?id%3D44915031%26psig%3DAOvVaw1KG4PJDiSPWsYx155gNsLt%26ust%3D1564788476623902&psig=AOvVaw1KG4PJDiSPWsYx155gNsLt&ust=1564788476623902


Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS 
 

Naquele tempo,  

alguém, do meio da multidão, disse a Jesus: 

«Mestre, diz a meu irmão que reparta a herança comigo». 

Jesus respondeu-lhe: 

«Amigo, quem Me fez juiz ou árbitro das vossas partilhas?»  

Depois disse aos presentes: 

«Vede bem, guardai-vos de toda a avareza: 

a vida de uma pessoa não depende da abundância dos seus bens». 

E disse-lhes esta parábola: 

«O campo dum homem rico tinha produzido excelente colheita. 

Ele pensou consigo: 

‘Que hei-de fazer, pois não tenho onde guardar a minha colheita? 

Vou fazer assim: 

Deitarei abaixo os meus celeiros para construir outros maiores, 

onde guardarei todo o meu trigo e os meus bens. 

Então poderei dizer a mim mesmo: 

Minha alma,  

tens muitos bens em depósito para longos anos. 

Descansa, come, bebe, regala-te’. 

Mas Deus respondeu-lhe: 

‘Insensato!  

Esta noite terás de entregar a tua alma. 

O que preparaste, para quem será?’ 

Assim acontece a quem acumula para si, 

em vez de se tornar rico aos olhos de Deus».  

1ª Leitura | Ecl 1, 2; 2, 21-23 

«Que aproveita ao homem todo o seu trabalho?» 

Salmo Responsorial | Sl 89 (90) 

Senhor, tendes sido o nosso refúgio através das gerações. 

2ª Leitura | Col 3, 1-5.9-11 

«Aspirai às coisas do alto, onde está Cristo.» 

Evangelho | Lc 12, 13-21 

«O que preparaste, para quem será?» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia deste domingo questiona-nos acerca da atitude que assumimos face aos 

bens deste mundo. Sugere que eles não podem ser os deuses que dirigem a nossa 

vida; e convida-nos a descobrir e a amar esses outros bens que dão verdadeiro 

sentido à nossa existência e que nos garantem a vida em plenitude. 

Na primeira leitura, temos uma reflexão do “qohélet” sobre o sem sentido de uma vida 
voltada para o acumular bens, proclama a inutilidade de qualquer esforço humano… Embora a 
reflexão do “qohélet” não vá mais além, ela constitui um patamar para partirmos à descoberta 
de Deus e dos seus valores e para encontramos aí o sentido último da nossa existência. Só em 
Deus e com Deus seremos capazes de encontrar o sentido da vida e preencher a nossa 
existência. 

A segunda leitura convida-nos à identificação com Cristo: isso significa deixarmos os 
“deuses” que nos escravizam e renascermos continuamente, até que em nós se manifeste o 
Homem Novo, que é “imagem de Deus”. Paulo apresenta, como ponto de partida e como base 
sólida da vida cristã, a união com Cristo ressuscitado. Os cristãos, pelo baptismo, identificaram-
se com Cristo ressuscitado; dessa forma, morreram para o pecado e renasceram para uma vida 
nova. Depois, Paulo descreve as exigências práticas dessa identificação com Cristo ressuscitado. 
O cristão deve fazer morrer em si a imoralidade, a impureza, as paixões, os maus desejos, a 
cupidez, numa palavra, todos esses falsos deuses que enchem a vida do homem velho; e, por 
outro lado, deve revestir-se do Homem Novo.  

No Evangelho, através da “parábola do rico insensato”, Jesus denuncia a falência de uma 
vida voltada apenas para os bens materiais: o homem que assim procede é um “louco”, que 
esqueceu aquilo que, verdadeiramente, dá sentido à existência. Jesus escusa-Se, delicadamente, 
a envolver-Se em questões de direito familiar e a tomar posição por um irmão contra outro. O 
que estava em causa na questão era a cobiça, a luta pelos bens, o apego excessivo ao dinheiro. A 
conclusão que Jesus tira explica porque é que Ele não aceita meter-Se na questão: o dinheiro 
não é a fonte da verdadeira vida. A cobiça dos bens é idolatria: não conduz à vida plena, não 
responde às aspirações mais profundas do homem, não conduz a um autêntico amadurecimento 
da pessoa. A lógica do “Reino” não é a lógica de quem vive para os bens materiais. 

O que é que Jesus pretende, ao contar a parábola, é dizer-nos que não podemos viver na 
escravatura do dinheiro e dos bens materiais, como se eles fossem a coisa mais importante da 
nossa vida. A preocupação excessiva com os bens, a busca obsessiva dos bens, constitui uma 
experiência de egoísmo, de fechamento, de desumanização, que centra o homem em si próprio 
e o impede de estar disponível e de ter espaço na sua vida para os valores verdadeiramente 
importantes – os valores do Reino. 

 

O melhor celeiro? O melhor banco? Onde acumulamos as nossas riquezas? E quais são 

estas riquezas? À luz da parábola de Jesus, eis-nos convidados a fazer o 

ponto da situação sobre as nossas prioridades na vida, e a rectificar, talvez, o 

nosso uso dos bens da terra. A vida de uma pessoa e o seu valor real não se 
medem pelas suas riquezas. Estamos verdadeiramente conscientes e persuadidos disso? 
 

 



Da Palavra… 

 

 
 
 

 

 
 

Segunda-feira, 5 - - - - - - - - - 

Terça-feira, 6 
18:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

19:00 Eucaristia Ramirão 

20:00 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 7 - - - - - - - - - 

Quinta-feira, 8 

S. Domingos, presbítero – MO  - - - - - - - - - 

Sexta-feira, 9  

S. Teresa Benedita da Cruz,  
virgem e mártir,  

Padroeira da Europa – FESTA  

18:00 Eucaristia Cortiçô 

18:45 Eucaristia Casal Vasco 

19:30 
Eucaristia Figueiró da Granja 

Eucaristia Algodres 

Sábado, 10 

S. Lourenço, diácono e mártir – 
FESTA 

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

18:00 
Eucaristia Mata 

Eucaristia Casal Vasco 

19:15 Eucaristia Muxagata 

Domingo, 11 
XIX Domingo 

do Tempo 
Comum 

9:00 
Celebração da Palavra  Cortiçô  

Eucaristia Vila Chã 

9:15 Eucaristia Maceira 

9:50 Eucaristia  Infias 

10:30 
Eucaristia com Baptizado Fuinhas  

Celebração da Palavra  Sobral Pichorro 

10:45 Eucaristia Algodres 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres 

Eucaristia Figueiró da Granja 
  

  

5 a 11 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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