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Ano C | Tempo Comum 

22º Domingo 

Baptismo do Senhor 
 

 

O Papa nomeou, na passada quinta-

feira, o arcebispo italiano D. Ivo Scapolo, de 

66 anos, como novo núncio apostólico 

(embaixador da Santa Sé) em Portugal. 

O arcebispo, que desde 2011 era o 

representante diplomático do Papa no 

Chile, sucede no cargo a D. Rino Passigato, 

que apresentou a sua renúncia após ter 

superado o limite de idade estabelecido no 

Direito Canónico. 

D. Ivo Scapolo nasceu em Pádua, a 24 

de Julho de 1953, e foi ordenado sacerdote 

a 4 de Junho de 1978; entrou no serviço diplomático da Santa Sé em 

1984 e exerceu missão nas representações pontifícias de Angola, 

Portugal, Estados Unidos da América e na secção para as Relações com 

os Estados da Secretaria de Estado do Vaticano. 

Como núncio apostólico, representou a Santa Sé na Bolívia (2002-

2008), Ruanda (2008-2011) e Chile (2011-2019). 

O que é um Núncio Apostólico? 

Um núncio apostólico ou núncio papal é um representante diplomático 

permanente da Santa Sé - não do Estado da Cidade do Vaticano - que exerce o 

posto de embaixador. Representa a Santa Sé perante os Estados (e perante 

algumas organizações internacionais: ONU, UE, …) e perante a Igreja local. Costuma 

ter a dignidade eclesiástica de arcebispo. Normalmente reside na nunciatura 

apostólica, que goza dos mesmos privilégios e imunidades que uma embaixada.  

Em muitos países o núncio papal tem precedência protocolar sobre o resto dos 

embaixadores: é o decano do corpo diplomático. 
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Da Palavra… 

 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS 
 

Naquele tempo, Jesus entrou, a um sábado, em casa de um dos principais fariseus 

para tomar uma refeição. 

Todos O observavam. 

Ao notar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, 

Jesus disse-lhes esta parábola: 

«Quando fores convidado para um banquete nupcial, não tomes o primeiro lugar. 

Pode acontecer que tenha sido convidado alguém mais importante que tu; 

então, aquele que vos convidou a ambos, terá que te dizer: 

'Dá o lugar a este'; 

e ficarás depois envergonhado, se tiveres de ocupar o último lugar. 

Por isso, quando fores convidado, 

vai sentar-te no último lugar;  
e quando vier aquele que te convidou, dirá: 

'Amigo, sobre mais para cima'; 

ficarás então honrado aos olhos dos outros convidados. 

Quem se exalta será humilhado 

e quem se humilha será exaltado». 

Jesus disse ainda a quem O tinha convidado: 

«Quando ofereceres um almoço ou um jantar,  
não convides os teus amigos nem os teus irmãos, 

nem os teus parentes nem os teus vizinhos ricos, 

não seja que eles por sua vez te convidem 

e assim serás retribuído. 

Mas quando ofereceres um banquete, 

convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos; 

e serás feliz por eles não terem com que retribuir-te: 

ser-te-á retribuído na ressurreição dos justos. 

1ª Leitura | Sir 3, 19-21. 30-31 

«Humilha-te e encontrarás graça diante do Senhor.» 

Salmo Responsorial | Sl 67 (68) 

Na vossa bondade, Senhor, preparastes uma casa para o pobre. 

2ª Leitura | Hebr 12, 18-19. 22-24a 

«Aproximastes-vos do monte Sião, da cidade do Deus vivo.» 

Evangelho | Lc 14, 1. 7-14 

«Quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado.» 



… para a vida. 
 

 

A liturgia deste domingo propõe-nos uma reflexão sobre alguns valores que 

acompanham o desafio do “Reino”: a humildade, a gratuidade, o amor desinteressado. 

Na primeira leitura, um sábio dos inícios do séc. II a.C. aconselha a humildade como 
caminho para ser agradável a Deus e aos homens, para ter êxito e ser feliz. O texto apresenta-
se como uma “instrução” que um pai dá ao seu filho. Para Bem-Sira, a humildade é uma das 
qualidades fundamentais que o homem deve cultivar. Garantir-lhe-á estima perante os 
homens e “graça diante do Senhor”. Não se trata de uma forma de estar e de se apresentar 
reservada aos mais pobres e menos preparados; trata-se de algo que deve ser cultivado por 
todos os homens, a começar por aqueles que são mais importantes. 

A segunda leitura convida os crentes instalados numa fé cómoda e sem grandes exigências, 
a redescobrir a novidade e a exigência do cristianismo; insiste em que o encontro com Deus é 
uma experiência de comunhão, de proximidade, de amor, de intimidade, que dá sentido à 
caminhada do cristão. A vida cristã, que brota do encontro com o amor de Deus, é uma vida 
que exige de nós determinados valores e atitudes, entre os quais avultam a humildade, a 
simplicidade, o amor que se faz dom. A experiência cristã é uma experiência festiva, de 
verdadeira alegria. Por essa experiência, os cristãos associaram-se a Deus, o santo, o juiz do 
universo, mas também o Deus da bondade e do amor. 

O Evangelho coloca-nos no ambiente de um banquete em casa de um fariseu. O 
enquadramento é o pretexto para Jesus falar do “banquete do Reino”. A todos os que 
quiserem participar desse “banquete”, Ele recomenda a humildade; ao mesmo tempo, 
denuncia a atitude daqueles que conduzem as suas vidas numa lógica de ambição, de luta pelo 
poder e pelo reconhecimento, de superioridade em relação aos outros… Jesus sugere, 
também, que para o “banquete do Reino” todos os homens são convidados; e que a 
gratuidade e o amor desinteressado devem caracterizar as relações estabelecidas entre todos 
os participantes do “banquete”. 

O texto apresenta duas partes. A primeira aborda a questão da humildade; a segunda trata 
da gratuidade e do amor desinteressado. Ambas estão unidas pelo tema do “Reino”: são 
atitudes fundamentais para quem quiser participar no banquete do “Reino”. 

Jesus traça aqui, portanto, os contornos do “Reino”. Ele é apresentado como um 
“banquete”, onde os convidados estão unidos por laços de familiaridade, de irmandade, de 
comunhão. Para esse “banquete”, todos, sem excepção, são convidados. As relações entre os 
que aderem ao banquete do “Reino” não serão marcadas pelos jogos de interesses, mas pela 
gratuidade e pelo amor desinteressado; e os participantes do “banquete” devem despir-se de 
qualquer atitude de superioridade, de orgulho, de ambição, para se colocarem numa atitude 
de humildade, de simplicidade, de serviço. 

 

Difícil questão… Com que critérios estabelecemos a lista dos nossos convidados quando 
preparamos uma refeição festiva? Decididamente, uma vez mais, a lógica de Jesus 
não é a nossa. Acontece convidarmos à nossa mesa pobres, estropiados, sem-abrigo, 

crianças perdidas nas ruas… mais que a nossa família, os amigos, as nossas relações de negócios? Difícil 
questão, que evitamos talvez tomar demasiado a sério. E se nesta semana a deixássemos ressoar um pouco? 
  



Da Palavra… 

 

 

Segunda-feira, 2 
17:00 Eucaristia Ramirão (Lar) 

18:00 Eucaristia Furtado 

Terça-feira, 3 

S. Gregório Magno,  
papa e doutor da Igreja – MO 

18:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

19:00 Eucaristia Ramirão 

20:00 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 4 - - - - - - - - - 

Quinta-feira, 5 
18:00 Eucaristia Casal Vasco 

19:00 Eucaristia Rancosinho 

20:00 Eucaristia Algodres 

Sexta-feira, 6 
17:30 Eucaristia Sobral Pichorro 

18:30 Eucaristia Maceira 

19:30 Eucaristia Figueiró da Granja 

Sábado, 7 

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

18:00 
Eucaristia Mata 

Eucaristia Cortiçô  

19:15 
Eucaristia Casal Vasco 

Eucaristia Figueiró da Granja 

21:00 Procissão das Velas Maceira 

Domingo, 8 
XXIII Domingo 

do Tempo 
Comum 

9:00 

Eucaristia Infias 

Eucaristia Fuinhas 

Celebração da Palavra Vila Chã 

10:00 
Eucaristia Fornos de Algodres 

Eucaristia Sobral Pichorro 

10:15 Celebração da Palavra Algodres 

11:00 
Eucaristia em honra de N. Sra. dos 
Milagres, seguida de procissão 

Muxagata 

Maceira 
  

O Papa São Gregório, que foi Bispo de Roma entre 590 e 604, e que mereceu da 

tradição o título de Magnus/Grande, foi um dos maiores Padres da história da Igreja, um 

dos quatro Doutores do Ocidente.  

Gregório foi verdadeiramente um grande Papa e um grande Doutor da Igreja! Nasceu em 

Roma, por volta de 540, de uma rica família patrícia da gens Anicia, que se distinguia não 

só pela nobreza de sangue, mas também pela dedicação à fé cristã e pelos serviços 

prestados à Sé Apostólica. Gregório foi um pastor que soube renovar a Igreja, mantendo 

 firme a fidelidade à tradição e à doutrina.
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Contactos dos Párocos: P.
e
 Jorge Luís – 93 464 53 25; P.

e
 Marco Cabral – 96 696 13 12 
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