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BO L ET I M   
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Unidade Pastoral de 

Fornos de Algodres 
Ano C | Tempo Comum 

21º Domingo 

Baptismo do Senhor 
 

Aurélio Agostinho nasceu em Tagaste, uma cidade do Norte da África, na 

região onde hoje fica a Argélia, em 13 de Novembro do ano 354.  

Filho primogénito, o seu pai, chamado Patrício, era pagão e pequeno 

proprietário de terras. A sua mãe, pelo contrário, era cristã fervorosa, tanto 

que veio a ser canonizada. 

Santa Mónica, celebrada no dia 27 de agosto, um dia antes da festa do 

filho, sempre procurou educá-lo na fé cristã. Agostinho, porém, devido ao 

exemplo do pai, não se importava com a fé. 

Santa Mónica queria muito que o seu filho se tornasse cristão, mas 

percebia que a hora de Deus ainda não tinha chegado. Aos onze anos, Agostinho foi estudar para Madauro, perto de Tagaste. Lá, estudou 

literatura latina e algo que o distanciaria da fé cristã: as práticas e crenças do paganismo local e romano.   

Com dezassete anos, foi para Cartago estudar retórica. Lá passou a seguir a doutrina maniqueísta (que vê o mundo apenas como 

bem e mal), negada veementemente pelos cristãos. Além disso, tornou-se hedonista, ou seja, seguidor da filosofia que tem o prazer como 

fim absoluto da vida. Dois anos depois, passou a viver com uma mulher cartaginense, com a qual teve um filho chamado Adeodato.  

Entretanto, Agostinho mudou-se para Milão onde se tornou um professor reconhecido de retórica. Decepcionado com as 

incoerências do maniqueísmo, aproximou-se do cepticismo. Um pouco mais tarde, também decepcionado com o cepticismo, Agostinho 

aproximou-se do bispo Ambrósio de Milão. No início, queria apenas ouvir a excelente retórica do bispo. Antes de se converter, Agostinho 

separou-se de sua companheira após treze anos de relacionamento e envolveu-se com outras mulheres. Depois, porém, foi-se 

convencendo da verdade sobre Jesus Cristo, graças às pregações do bispo. A sua mãe, ao mesmo tempo, não cessava de orar por ele.  

Depois das buscas incessantes pela verdade e de vários casos amorosos, Agostinho rendeu-se, finalmente, à coerência da 

mensagem de Jesus Cristo. Encontrou em Jesus o que não encontrara em nenhuma outra filosofia, em nenhum outro mestre. Assim, ele e 

o seu filho Adeodato (com 15 anos) foram baptizados em Milão pelo, agora, Santo Ambrósio de Milão, durante uma vigília Pascal. A partir 

de então, passou a escrever contra o maniqueísmo, que ele conhecia tão bem. Mas depois disso, escreveu obras tão importantes que o 

tornaram Doutor da Igreja.  

Agostinho dedicava uma grande atenção a Adeodato formando-o na fé e nas ciências humanas. De repente, porém, o seu filho veio a 

falecer. Foi um grande choque. Por causa disso, decidiu voltar para Tagaste. No regresso, a sua mãe também faleceu. Agostinho menciona 

na sua obras “Confissões” a maravilha e o alimento espiritual que eram os diálogos que tinha com a sua mãe, sobre a pessoa de Jesus 

Cristo e a beleza da fé cristã.  

Já na sua terra natal, no ano 388, optou pela vida religiosa. Junto com alguns amigos de fé, deu início a uma comunidade monástica 

cujas normas foram escritas por ele. Dessa comunidade embrionária nasceram várias ordens e congregações religiosas masculinas e 

femininas.  

 O bispo de Hipona, cidade localizada 100 km a noroeste de Tagaste, percebendo a forte inspiração que Deus colocara na alma de 

Agostinho, convidou-o para ir com ele nas missões e pregações. O bispo, já idoso e enfraquecido, vendo confirmada a sabedoria de 

Agostinho, ordenou-o como sacerdote, o que foi aceite com grande alegria pelos fiéis. E depois, em 397, logo após a morte do bispo, o 

povo, a uma só voz, aclamou Agostinho como bispo de Hipona.               

(Continua na última página) 



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS 
 

Naquele tempo, Jesus dirigia-Se para Jerusalém 

e ensinava nas cidades e aldeias por onde passava. 

Alguém Lhe perguntou: 

«Senhor, são poucos os que se salvam?» 

Ele respondeu:  
«Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque Eu vos digo 

que muitos tentarão entrar sem o conseguir. 

Uma vez que o dono da casa se levante e feche a porta, 

vós ficareis fora e batereis à porta, dizendo: 

'Abre-nos, senhor'; 

mas ele responder-vos-á:  

'Não sei donde sois'. 

Então começareis a dizer: 

'Comemos e bebemos contigo  

e tu ensinaste nas nossas praças'. 

Mas ele responderá: 

'Repito que não sei donde sois. 

Afastai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade'. 

Aí haverá choro e ranger de dentes,  

quando virdes no reino de Deus 

Abraão, Isaac e Jacob e todos os Profetas, 

e vós a serdes postos fora. 

Hão-de vir do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, 

e sentar-se-ão à mesa do reino de Deus.  
Há últimos que serão dos primeiros 

e primeiros que serão dos últimos». 

 

1ª Leitura | Is 66, 18-21 

«De todas as nações hão-de reconduzir os vossos irmãos.» 

Salmo Responsorial | Sl 116 (117) 

Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. 

2ª Leitura | Hebr 12, 5-7.11-13 

«O Senhor corrige aquele que ama.» 

Evangelho | Lc 13, 22-30 

«Hão-de vir do Oriente e do Ocidente e sentar-se-ão à mesa no reino de Deus.» 



… para a vida. 
 

 

A liturgia deste domingo propõe-nos o tema da “salvação”. Diz-nos que o acesso ao 

“Reino”, à vida plena, à felicidade total (“salvação”), é um dom que Deus oferece a todos 

os homens e mulheres, sem excepção; mas, para lá chegar, é preciso renunciar a uma vida 

baseada nesses valores que nos tornam orgulhosos, egoístas, prepotentes, auto-

suficientes, e seguir Jesus no seu caminho de amor, de entrega, de dom da vida. 

Na primeira leitura, o profeta propõe-nos a visão da comunidade escatológica: será uma 
comunidade universal, à qual terão acesso todos os povos da terra, sem excepção. Os 
próprios pagãos serão chamados a testemunhar a Boa Nova de Deus e serão convidados 
para o serviço de Deus, sem qualquer discriminação baseada na raça, na etnia ou na 
origem. Dizer que todos os povos são convocados por Deus e que Deus a todos oferece a 
salvação já é algo de escandaloso para os judeus da época; porém, é algo de inaudito dizer 
que Deus escolherá de entre eles missionários, a fim de os enviar às nações. 

A segunda leitura parece apresentar um tema um tanto deslocado e marginal, em 
relação ao que nos é proposto pelas outras duas leituras; no entanto, as ideias propostas 
são uma outra forma de abordar a questão da “porta estreita”: o verdadeiro crente 
enfrenta com coragem os sofrimentos e provações, vê neles sinais do amor de Deus que, 
dessa forma, educa, corrige, mostra o sem sentido de certas opções e nos prepara para a 
vida nova do “Reino”. Uma certa mentalidade religiosa popular considerava o sofrimento 
como um castigo de Deus para o pecado do homem; mas o sofrimento não é um castigo, 
mas sim uma medicina, uma pedagogia, que Deus utiliza para nos amadurecer e ensinar a 
viver. Deus serve-Se desses meios para nos mostrar a sua solicitude paternal. 

No Evangelho, Jesus, confrontado com uma pergunta acerca do número dos que se 
salvam, sugere que o banquete do “Reino” é para todos; no entanto, não há entradas 
garantidas, nem bilhetes reservados: é preciso fazer uma opção pela “porta estreita” e 
aceitar seguir Jesus no dom da vida e no amor total aos irmãos. Para os fariseus, a 
“salvação” era uma realidade reservada ao Povo eleito e só a ele; mas, nos círculos 
apocalípticos, dominava uma visão mais pessimista e sustentava-se que muito poucos 
estavam destinados à felicidade eterna.  

Jesus, no entanto, falava de Deus como um Pai cheio de misericórdia, cuja bondade 
acolhia a todos, especialmente os pobres e os débeis. Fazia, portanto, sentido saber o que 
pensava Jesus acerca da questão… Para Jesus, mais do que falar em números concretos a 
propósito da “salvação”, é importante definir as condições para pertencer ao “Reino” e 
estimular nos discípulos a decisão pelo “Reino”. 

 
 

Tomar o Evangelho a sério… Corrida ao poder, às situações de privilégio, às relações de 
prestígio, às melhores aplicações bancárias, aos primeiros lugares de todos os géneros… 
Estamos muito ocupados para conseguir os nossos negócios aqui na terra.  E eis uma 

página do Evangelho que vem alterar tudo. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Forte 
convite a tomar o Evangelho a sério e conformar com ele as nossas vidas… antes que a porta do Reino se feche!  
  



Da Palavra… 

 

 

Segunda-feira, 26 
9:30 Exposição do Santíssimo e Confissões Fornos de Algodres 

17:00 Eucaristia Ramirão (Lar) 

18:00 Eucaristia Furtado 

Terça-feira, 27  

S. Mónica – MO 

14:30 Eucaristia Lar Misericórdia 

18:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

19:00 Eucaristia Ramirão 

20:00 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 28 

S. Agostinho, bispo e doutor da 
Igreja – MO 

14:30 Eucaristia Lar de Sta. Teresa 

18:00 Eucaristia Casal Vasco 

19:00 Eucaristia Rancosinho 

20:00 Eucaristia Algodres 

Quinta-feira, 29 

Martírio de S. João Baptista – MO - - - - - - - - - 

Sexta-feira, 30  19:30 Eucaristia Figueiró da Granja 

Sábado, 31 

S. Bartolomeu, Apóstolo – FESTA 

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

18:00 
Eucaristia Mata 

Eucaristia Infias  

19:15 Eucaristia Fuinhas  

Domingo, 1 
XXII Domingo 

do Tempo 
Comum 

9:00 
Eucaristia Cortiçô  

Celebração da Palavra Vila Chã 

9:15 Eucaristia Maceira 

9:50 Eucaristia  Casal Vasco  

10:30 
Eucaristia  Sobral Pichorro  

Celebração da Palavra  Muxagata 

10:45 Eucaristia Algodres 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres 

Eucaristia Figueiró da Granja 
(Continuação da 1ª página) Ocupou o cargo durante 34 anos, derramando toda sua sabedoria nas pregações, nos livros, na caridade 

para com os pobres, na espiritualidade profunda. Combateu heresias, tornou-se uma dos mais importantes teólogos e filósofos da Igreja, 

influenciando pensadores até o presente. Foi aclamado Doutor da Igreja e um dos “Padres da Igreja” por causa de seu ministério 

iluminador. Entre os livros de maior destaque na sua obra, estão “Confissões” e “Cidade de Deus”, livros autobiográficos que se tornaram 

best-sellers ao longo de vários séculos e até hoje.  

Santo Agostinho faleceu feliz pela força da Igreja de Hipona, mas, ao mesmo tempo, triste, por causa da invasão bárbara em Hipona, 

motivo de grandes perseguições contra os fiéis. A sua morte ocorreu em 28 de agosto do ano 430. Os seus restos mortais são venerados 

na igreja de São Pedro do Céu de Ouro, na cidade de Pávia, na Itália, localizada perto do local onde ocorreu a sua conversão. 
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