
 

 

Para receber o Boletim Dominical no seu mail envie um mail para: upfornosdealgodres@gmail.com 

BO L ET I M   
DO M I N I C A L  #142  

Unidade Pastoral de 

Fornos de Algodres 
Ano C | Tempo Comum 

20º Domingo 

Baptismo do Senhor 
 

 

O mundo actual está 

marcado pela mobilidade, mas 

isso não é novidade para o 

cristão, que sempre foi 

considerado um peregrino a 

caminho da terra prometida. 

Conscientes desta condição, 

há muitos comportamentos a 

corrigir na nossa relação. Por 

isso o Papa e a Igreja 

alertam-nos para alguns 

aspectos da realidade do ser 

humano e das sociedades do mundo contemporâneo. Infelizmente não é apenas por 

causa da sua condição de ser peregrino, que o ser humano se desloca do torrão e do país 

onde nasceu. Mas também devido a guerras, a perseguições, a cataclismos e à fome. Por 

isso precisamos de ver no migrante a sua dignidade de ser pessoa, com os mesmos 

direitos e deveres que os autóctones, e até inicialmente de ser acolhido e não devolvido 

ao país de origem, de ser protegido e não apenas socorrido, de ser promovido em vez de 

abandonado à sua sorte, de ser integrado na sociedade e não empurrado para guetos. Os 

países que assim procedem são enriquecidos em todas as dimensões, como podemos 

constatar com os países desenvolvidos, embora haja sempre aspectos a ser melhorados. 

Hoje em dia temos de lutar contra o individualismo, a indiferença, ou mesmo contra 

a consideração dos migrantes como causa dos males que afectam as sociedades. Os 

migrantes obrigam-nos a lutar contra os nossos medos, contra o fechar-se em si mesmo, 

em vez de se encontrar com a pessoa do outro, sobretudo do mais frágil, levando-nos à 

cultura do encontro, nós que fomos criados para comunicar e para a comunhão. Isso 

apenas se consegue exercitando a caridade, deixando-nos comover, pois neles vemos a 

nossa humanidade e o próprio Cristo. Como disse o Papa Francisco na sua visita ao 

Azerbaijão, abrir-se aos outros não empobrece, mas enriquece, pois ajuda-nos a ser mais 

humanos, a interpretar a vida como um dom. 
António Vitalino, Bispo, vogal da CEPSMH   



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 

«Eu vim trazer o fogo à terra  

e que quero Eu senão que ele se acenda?  

Tenho de receber um baptismo  

e estou ansioso até que ele se realize. 

Pensais que Eu vim estabelecer a paz na terra? 

Não. Eu vos digo que vim trazer a divisão.  

A partir de agora, estarão cinco divididos numa casa:  

três contra dois e dois contra três. 

Estarão divididos o pai contra o filho  

e o filho contra o pai,  

a mãe contra a filha e a filha contra a mãe,  

a sogra contra a nora e a nora contra a sogra». 
PR O TAG O NIS TA  

 São Maximiliano Kolbe, santo polaco, que morreu à fome numa 
cela em Auschwitz (Polónia), porque ofereceu a sua vida em vez 
de um outro prisioneiro, depois de um castigo imposto pelas 
forças de segurança nazis. Na origem desta situação esteve uma 
tentativa de fuga de um dos prisioneiros.  

A 29 de Julho de 1941, os responsáveis pelo complexo de extermínio nazi seleccionaram 
10 prisioneiros para morrerem à fome, como resposta à referida tentativa de fuga. Um 
dos prisioneiros que estava escolhido para morrer à fome, Franciszek Gajowniczek, pediu 
clemência, e o sacerdote Maximiliano Kolbe intercedeu por ele e aceitou morrer em seu 
lugar, o que veia a acontecer a 14 de agosto de 1941, aos 47 anos. 
Foi beatificado a 17 de Outubro de 1971 por Paulo VI e canonizado a 10 de Outubro de 
1982, já no pontificado de João Paulo II.   

1ª Leitura | Jer 38, 4-6.8-10 

«Geraste-me como homem de discórdia para toda a terra.» 

Salmo Responsorial | Sl 39 (40) 

Senhor, socorrei-me sem demora. 

2ª Leitura | Hebr 12, 1-4 

«Corramos com perseverança para o combate que se apresenta diante de nós.» 

Evangelho | Lc 12, 49-53 

«Eu vos digo que vim trazer a divisão.» 



… para a vida. 
 

 

A Palavra de Deus que hoje nos é servida convida-nos a tomar consciência da radicalidade 

e da exigência da missão que Deus nos confia. Não há meios-termos: Deus convida-nos a um 

compromisso, corajoso e coerente, com a construção do “novo céu” e da “nova terra”. É essa a 

nossa missão profética. 

A primeira leitura apresenta-nos a figura do profeta Jeremias, ele recebe de Deus uma 
missão que lhe vai trazer o ódio dos chefes e a desconfiança do Povo de Jerusalém: anunciar o 
fim do reino de Judá. Jeremias vai cumprir a missão que Deus lhe confiou, doa a quem doer. Ele 
sabe que a missão profética não é um concurso de popularidade, mas um testemunhar, com 
verdade e coerência, os projectos de Deus. Deus seduziu Jeremias e o profeta pôs-se, 
incondicionalmente, ao serviço da Palavra, mesmo que isso tenha significado violentar a sua 
própria maneira de ser, viver à margem, afastar-se dos familiares, dos amigos, dos conhecidos, 
afrontar o ódio dos poderosos. Jeremias é o protótipo do profeta que dá a sua vida para que a 
Palavra de Deus ecoe no mundo e na vida dos homens. 

A segunda leitura convida o cristão a correr de forma decidida ao encontro da vida plena, 
como os atletas que não olham a esforços para chegar à meta e alcançar a vitória. Cristo, que 
nunca cedeu ao mais fácil ou ao mais agradável, mas enfrentou a morte para realizar o projecto 
do Pai, deve ser o modelo que o cristão tem à frente e que orienta a sua caminhada. Para que 
nada atrapalhe essa “corrida” para a vitória, os cristãos devem despojar-se do fardo do pecado 
(o egoísmo, o comodismo, a auto-suficiência), pois esse peso acrescido será um obstáculo que 
impedirá o atleta de chegar vitorioso à meta. 

O Evangelho reflecte sobre a missão de Jesus e as suas implicações. Define a missão de Jesus 
como um “lançar fogo à terra”, a fim de que desapareçam o egoísmo, a escravidão, o pecado e 
nasça o mundo novo, o “Reino”. A proposta de Jesus trará, no entanto, divisão, pois é uma 
proposta exigente e radical, que provocará a oposição de muitos; mas Jesus aceita mesmo 
enfrentar a morte, para que se realize o plano do Pai e o mundo novo se torne uma realidade 
palpável. 

O “fogo” possui um significado simbólico complexo… O fogo aparece como imagem 
privilegiada para pintar o quadro do castigo das nações pecadoras. No entanto, ao mesmo 
tempo que castiga, o fogo também faz desaparecer o pecado: o fogo aparece, assim, como 
elemento de purificação e transformação. O símbolo do fogo, posto na boca de Jesus, deve ser 
entendido neste enquadramento. Jesus veio revelar aos homens a santidade de Deus; a sua 
proposta destina-se a destruir o egoísmo, a injustiça, a opressão que desfeiam o mundo, a fim 
de que surja, das cinzas desse mundo velho, o mundo novo de amor, de partilha, de 
fraternidade, de justiça.  

Jesus veio trazer a paz, mas a paz que é vida plena vivida com exigência e coerência; essa paz 
não se faz com “meias tintas”, com meias verdades, com jogos de equilíbrio que não chateiam 
ninguém, mas também não transformam nada. 

 

Deus, meu libertador. Com a confiança do salmista, podemos pedir esta semana a Deus para nos 
ajudar a libertar de tudo aquilo que entrava a nossa liberdade, tudo aquilo que nos impede de 

ser simplesmente felizes ao longo dos dias… A oração do Salmo 39, retomada todos 

os dias, pode ser um meio… 



Da Palavra… 

 

 

Segunda-feira, 19 17:30 
Procissão da Misericórdia para a N. 
Sra. da Graça e Eucaristia 

Fornos de Algodres 

Terça-feira, 20  

S. Bernardo,  
abade e doutor da Igreja – MO 

- - - - - - - - - 

Quarta-feira, 21 

S. Pio X, papa – MO  
- - - - - - - - - 

Quinta-feira, 22 

Virgem Santa Maria, Rainha – MO  - - - - - - - - - 

Sexta-feira, 23  

18:00 Eucaristia Ramirão 

18:45 Eucaristia Casal Vasco 

19:30 Eucaristia Algodres 

20:15 Eucaristia Infias 

Sábado, 24 

S. Bartolomeu, Apóstolo – FESTA 

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

18:00 
Eucaristia Mata 

Eucaristia Cortiçô 

19:15 Eucaristia Maceira 

Domingo, 25 
XXI Domingo 

do Tempo 
Comum 

9:00 Eucaristia Vila Chã  

9:15 Eucaristia Fuinhas 

9:50 Eucaristia  Casal Vasco  

10:00 Celebração da Palavra Algodres 

10:30 
Eucaristia  Figueiró da Granja 

Celebração da Palavra  Sobral Pichorro 

10:45 Eucaristia Infias 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres 
Eucaristia com Casamento e Baptizado Muxagata  

 

19 a 25 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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