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Fornos de Algodres 
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24º Domingo 

Baptismo do Senhor 
 

T E M A  D O  P R Ó X I M O  A N O  P A S T O R A L :  
O  S A C R A M E N T O  D O  B A T I S M O  -  C A M I N H O  D E  S A N T I D A D E  

Caros sacerdotes, diáconos permanentes, religiosos e leigos: 

O Sacramento do Baptismo deu-nos a graça de sermos 

Filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, templos do Espírito Santo, 

membros da comunidade dos crentes, povo santo de Deus, 

membros vivos do Corpo de Cristo, Igreja santa e pecadora 

chamada a percorrer e a viver um caminho de santidade. Um 

caminho de santidade e de missão que é para todos. 

Na Igreja todos somos chamados à santidade e o 

Sacramento do Baptismo foi a porta que se abriu para 

percorrermos esse caminho na fé, na esperança e na caridade. Temos que 

aprofundar a espiritualidade trinitária e baptismal. 

Vamos viver este Ano Pastoral experimentando alegria de sermos cristãos e 

também discípulos missionários enviados para que outros também vivam a alegria 

do seu Baptismo em Igreja. Vamos viver este ano pastoral aprendendo a viver como 

devemos ser cristãos, Corpo de Cristo a verdadeira Igreja convertida e renovada. 

Ninguém falte à chamada! Todos somos Igreja na co-responsabilidade! Digamos 

sim ao chamamento que nos faz o nosso Pastor! 

Convido todo o povo de Deus: sacerdotes, consagrados, leigos, jovens, acólitos, 

responsáveis de movimentos e leigos empenhados na vida das paróquias a 

estarmos presentes em Viseu como consta do programa para iniciarmos como 

baptizados e em Igreja no dia 5 de Outubro o nosso Ano Pastoral 2019-2020. 

Todos. Tudo e sempre em missão para renovarmos a missão em nós e em todas 

as pessoas e comunidades que vivem na nossa Diocese. 

Convido-vos a todos a participar! 

A missão de Jesus é de todos e para todos! Todos juntos pela missão da Igreja em 

renovação e comunhão! Todos juntos a participar e a viver a missão é caminho 

sinodal! 

Com Maria, Mãe de Jesus, Rainha da Missão, São Teotónio e Beata Rita, sejamos 

todos verdadeiramente missionários enviados nas nossas comunidades. 

Viseu, 7 de Setembro de 2019 

+ António Luciano, Bispo de Viseu  



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS  
 

Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximaram-se todos de Jesus, para O ouvirem. 
Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: «Este homem acolhe os pecadores e 
come com eles». Jesus disse-lhes então a seguinte parábola: «Quem de vós, que possua cem 
ovelhas e tenha perdido uma delas, não deixa as outras noventa e nove no deserto, para ir à 
procura da que anda perdida, até a encontrar? Quando a encontra, põe-na alegremente aos 
ombros e, ao chegar a casa, chama os amigos e vizinhos e diz-lhes: 'Alegrai-vos comigo, porque 
encontrei a minha ovelha perdida'. Eu vos digo: Assim haverá mais alegria no Céu por um só 
pecador que se arrependa, do que por noventa e nove justos, que não precisam de 
arrependimento. Ou então, qual é a mulher que, possuindo dez dracmas e tendo perdido uma, 
não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente a moeda até a encontrar? 
Quando a encontra, chama as amigas e vizinhas e diz-lhes: 'Alegrai-vos comigo, porque encontrei 
a dracma perdida'. Eu vos digo: Assim haverá alegria entre os Anjos de Deus por um pecador que 
se arrependa». Jesus disse-lhes ainda: «Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai: 
'Pai, dá-me parte da herança que me toca'. O pai repartiu os bens pelos filhos. Alguns dias depois, 
o filho mais novo, juntando todos os seus haveres, partiu para um país distante e por lá esbanjou 
quanto possuía, numa vida dissoluta. Tendo gasto tudo, houve uma grande fome naquela região 
e ele começou a passar privações. Entrou então ao serviço de um dos habitantes daquela terra 
que o mandou para os seus campos guardar porcos. Bem desejava ele matar a fome com as 
alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhas dava. Então, caindo em si, disse: 'Quantos 
trabalhadores de meu pai têm pão em abundância, e eu aqui a morrer de fome! Vou-me embora, 
vou ter com meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o Céu e contra ti. Já não mereço ser chamado 
teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores'. Pôs-se a caminho e foi ter com o pai. 
Ainda ele estava longe, quando o pai o viu: Enchendo-se de compaixão, correu a lançar-se-lhe ao 
pescoço, cobrindo-o de beijos. Disse-lhe o filho: 'Pai, pequei contra o Céu e contra ti. Já não 
mereço ser chamado teu filho'. Mas o pai disse aos servos: 'Trazei depressa a melhor túnica e 
vesti-lha. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o vitelo gordo e matai-o. 
Comamos e festejemos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi 
reencontrado'. E começou a festa. Ora o filho mais velho estava no campo. Quando regressou, 
ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos servos e perguntou-lhe o 
que era aquilo. O servo respondeu-lhe: 'O teu irmão voltou e teu pai mandou matar o vitelo 
gordo, porque ele chegou são e salvo'. Ele ficou ressentido e não queria entrar. Então o pai veio 
cá fora instar com ele. Mas ele respondeu ao pai: 'Há tantos anos que eu te sirvo, sem nunca 
transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para fazer uma festa com os meus 
amigos. E agora, quando chegou esse teu filho, que consumiu os teus bens com mulheres de má 
vida, mataste-lhe o vitelo gordo'. Disse-lhe o pai: 'Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é 
meu é teu. Mas tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e 
voltou à vida, estava perdido e foi reencontrado'».  

1ª Leitura | Ex 32, 7-11.13-14 

«O Senhor desistiu do mal com que tinha ameaçado o seu povo.» 

Salmo Responsorial | Sl 50 (51) 

Vou partir e vou ter com meu pai. 

2ª Leitura | 1 Tim 1, 12-17 

«Cristo veio salvar os pecadores.» 

Evangelho | Lc 15, 1-32 

«Haverá alegria entre os Anjos de Deus por um só pecador que se arrependa.» 



… para a vida. 
 

 

A liturgia deste domingo centra a nossa reflexão na lógica do amor de Deus. Sugere que 

Deus ama o homem, infinita e incondicionalmente; e que nem o pecado nos afasta desse 

amor… 

A primeira leitura apresenta-nos a atitude misericordiosa de Deus face à infidelidade do 
Povo. No Sinai, no espaço geográfico da aliança, Deus assume uma atitude que se vai repetir 
vezes sem conta ao longo da história da salvação: deixa que o amor se sobreponha à vontade 
de punir o pecador. Diante da ira de Deus, Moisés “deitou água na fervura”, as suas palavras 
de intercessão não fazem referência aos méritos do Povo, mas à honra de Deus e à sua 
fidelidade às promessas assumidas. A resposta final de Deus põe em relevo o amor infinito de 
Deus pelo seu Povo acaba sempre por falar mais alto do que a sua vontade de os castigar. 

Na segunda leitura, Paulo recorda algo que nunca deixou de o espantar: o amor de Deus 
manifestado em Jesus Cristo. Esse amor derrama-se incondicionalmente sobre os pecadores, 
transforma-os e torna-os pessoas novas. Paulo é um exemplo concreto dessa lógica de Deus; 
por isso, não deixará de testemunhar o amor de Deus e de Lhe agradecer. Paulo tem 
consciência do seu passado de perseguidor violento da Igreja de Cristo. É verdade que Paulo 
actuou dessa forma por ignorância; no entanto, isso não o exime de culpa… Todos são 
convidados a tomar consciência da bondade de Deus e a responder-lhe da mesma forma que 
Paulo: com o dom da vida e com o empenho sério no testemunho desse projecto de amor que 
Deus tem para oferecer.  

O Evangelho apresenta-nos o Deus que ama todos os homens e que, de forma especial, Se 
preocupa com os pecadores, com os excluídos, com os marginalizados. A parábola do “filho 
pródigo”, em especial, apresenta Deus como um pai que espera ansiosamente o regresso do 
filho rebelde, que o abraça quando o avista, que o faz reentrar em sua casa e que faz uma 
grande festa para celebrar o reencontro. 

As três parábolas da misericórdia pretendem, portanto, justificar o comportamento de 
Jesus para com os publicanos e pecadores. Elas definem a “lógica de Deus” em relação a esta 
questão. A primeira parábola é a da ovelha perdida: é uma parábola que, lida à luz da razão, é 
ilógica e incoerente, pois não é normal abandonar noventa e nove ovelhas por causa de uma; 
também não faz sentido todo o espalhafato criado à volta de um facto banal como é o 
reencontro com uma ovelha que se extraviou… A segunda parábola reafirma o ensinamento da 
primeira: o amor misericordioso e constante de Deus busca aquele que se perdeu e alegra-se 
quando o encontra. A terceira parábola apresenta o quadro de um pai (Deus), em cujo coração 
triunfa sempre o amor pelo filho, aconteça o que acontecer. Ele continua a amar o filho 
rebelde e ingrato, apesar da sua ausência, do seu orgulho e da sua auto-suficiência; e esse 
amor acaba por revelar-se na forma emocionada como recebe o filho, quando ele resolve 
voltar para a casa paterna. 

Entrar na alegria do nosso Pai… No Evangelho de hoje, Lucas oferece-nos três parábolas para nos falar da 
Misericórdia de Deus nosso Pai: a ovelha perdida, a moeda perdida, o filho pródigo. Ser beneficiários 
deste perdão pleno de amor do nosso Pai é o desejo de todos nós. Mas não nos acontece, tal como o 
filho mais velho, considerar que alguns dos nossos irmãos são imperdoáveis e, por vezes, acolher com 

cólera sanções da justiça que nos parecem demasiado clementes? Vamos recusar entrar na alegria do nosso Pai, que Se 
compraz a conceder a sua graça? 



Da Palavra… 

 

 

Segunda-feira, 16  

S. Cornélio, papa, e S. Cipriano, 
bispo, mártires – MO  

19:00 Eucaristia Figueiró da Granja 

Terça-feira, 17 

18:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

18:45 Eucaristia Ramirão 

19:30 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 18 

18:00 Eucaristia Furtado 

18:45 Eucaristia Casal Vasco 

19:30 Eucaristia Algodres 

Quinta-feira, 19 18:30 Eucaristia Maceira 

Sexta-feira, 20  
SS. André Kim Taegon, presbítero, Paulo 

Chang Hasang,  
e Companheiros, mártires – MO 

19:30 Eucaristia Figueiró da Granja 

Sábado, 21  

S. Mateus, Apóstolo e Evangelista 
– FESTA 

15:00 Reunião de Catequistas Figueiró da Granja 

16:30 
Eucaristia 

Fornos de Algodres 
(Igreja da Misericórdia) 

Reunião de Catequistas Muxagata 

18:00 Eucaristia Mata 

19:00 Eucaristia Vila Chã 

19:15 Eucaristia Maceira 

Domingo, 22 
XXV Domingo 

do Tempo 
Comum 

9:00 Eucaristia Cortiçô 

9:15 Eucaristia  Muxagata  

9:50 Eucaristia Algodres 

10:00 Celebração da Palavra Casal Vasco 

10:30 
Eucaristia Fuinhas 

Celebração da Palavra Sobral Pichorro  

10:45 Eucaristia Infias 

11:45 
Eucaristia  Fornos de Algodres 

Eucaristia Figueiró da Granja 
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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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