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Ano C | Tempo Comum 

27º Domingo 

Baptismo do Senhor 
 

“A  IG RE JA  D E CR I STO   

E M  M I S SÃ O  NO  M UN DO ”  
No caminho percorrido no Ano Missionário 2018/2019, onde 

permanentemente fomos chamados a ser “Todos e Tudo Sempre em 

Missão”, iniciamos o mês de Outubro de 2019 como Mês 

Missionário tão desejado e pedido pelo Papa Francisco. Vamos 

vivê-lo agora como desafio pastoral e de fé em duas frentes. 

O Mês Missionário inicia com o exemplo de santidade de uma 

simples e humilde Carmelita de Lisieux em França, Santa Teresinha do Menino Jesus. 

     Completados apenas 23 anos de vida, morre em grau heróico de virtudes, totalmente abandonada 

nas mãos de Jesus, identificando-se com Ele no caminho da cruz, totalmente entregue a Deus ofereceu a sua 

vida pela salvação das almas, desejando ser missionária “desde a criação até à consumação dos séculos”. 

Imitando as virtudes da Padroeira das Missões vivamos como ela o autêntico caminho da “Infância 

Espiritual”, sejamos missionários em cada dia, conscientes de que “Evangelizar é anunciar o Evangelho. Esta é 

a primeira missão da Igreja. A Igreja existe para evangelizar; esta é a sua missão” (cf. EN 14). Aproveitemos este 

Mês Missionário e façamos das actividades pastorais que vamos viver ao longo deste mês e que são tantas 

um verdadeiro desafio missionário. No próximo sábado dia 5 de Outubro temos a Abertura Solene do Ano 

Pastoral na nossa Diocese. Façamos deste dia com a nossa participação um grande dia de Missão em Igreja 

Diocesana. Vamos viver este Ano fazendo do Sacramento do Baptismo, um Caminho de Santidade para 

todos. Preparemos com seriedade o Dia Mundial das Missões este ano também para nós com um duplo 

significado: Peregrinação a Fátima na celebração dos 175 anos do Apostolado da Oração e no encerramento 

do Ano Missionário em Portugal.  
Um outro motivo da missão é vivermos com alegria, esperança e fé este Mês do Rosário. Através da 

oração e particularmente da oração do terço, respondendo ao pedido de Nossa Senhora do Rosário, 

rezarmos pela Missão da Igreja, para que esta se renove e cresça, pela santificação das famílias, pela paz no 

mundo, pelos governantes, pelo equilíbrio da ecologia e respeito pela natureza de cada um e de todos. 

Como Maria aprendamos sempre mais e melhor a seguir Jesus na Sua Missão, imitemos as virtudes 

Daquela que pela oração do Rosário oferece ao mundo uma lufada de ar fresco para a renovação da nossa 

vida e das nossas comunidades. 

Viseu, 3 de Outubro de 2019 

+ António Luciano, Bispo de Viseu 

  
D. José Tolentino Mendonça, bibliotecário e 

arquivista da Santa Sé, é o sexto cardeal 

português do século XXI e terceiro a ser 

designado no pontificado do Papa Francisco. 



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS 
 

Naquele tempo, os Apóstolos disseram ao Senhor: 

«Aumenta a nossa fé». 

O Senhor respondeu: 

«Se tivésseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: 

'Arranca-te daí e vai plantar-te no mar', 

e ela obedecer-vos-ia. 

Quem de vós, tendo um servo a lavrar ou a guardar gado, 

lhe dirá quando ele volta do campo:  

'Vem depressa sentar-te à mesa'? 

Não lhe dirá antes: 

'Prepara-me o jantar e cinge-te para me servires, 

até que eu tenha comido e bebido. 

Depois comerás e beberás tu. 

Terá de agradecer ao servo por lhe ter feito o que mandou? 

Assim também vós, 

quando tiverdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: 

'Somos inúteis servos: fizemos o que devíamos fazer'». 

  

1ª Leitura | Hab 1, 2-3; 2, 2-4 

«O justo viverá pela sua fé.» 

Salmo Responsorial | Sl 94 (95) 

Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. 

2ª Leitura | 2 Tim 1, 6-8.13-14 

«Não te envergonhes de dar testemunho de Nosso Senhor.» 

Evangelho | Lc 17, 5-10 

«Se tivésseis fé!» 
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… para a vida. 
 

 

Na Palavra de Deus que hoje nos é proposta, cruzam-se vários temas (a fé, a salvação, a 

radicalidade do “caminho do Reino”, etc.); mas sobressai a reflexão sobre a atitude correcta 

que o homem deve assumir face a Deus. As leituras convidam-nos a reconhecer, com 

humildade, a nossa pequenez e finitude, a comprometer-nos com o “Reino” sem cálculos 

nem exigências, a acolher com gratidão os dons de Deus e a entregar-nos confiantes nas suas 

mãos. 

Na primeira leitura, o profeta Habacuc interpela Deus, convoca-o para intervir no mundo e para 
pôr fim à violência, à injustiça, ao pecado… Habacuc sente-se interpelado pelo que o rodeia e não 
concebe que Deus não ponha fim a tantas grosseiras violações do seu projecto para o mundo. Deus, 
em resposta, confirma a sua intenção de actuar no mundo, no sentido de destruir a morte e a 
opressão; mas dá a entender que só o fará quando for o momento oportuno, de acordo com o seu 
projecto; ao homem, resta confiar e esperar pacientemente o “tempo de Deus”. 

A segunda leitura convida os discípulos a renovar cada dia o seu compromisso com Jesus Cristo 
e com o “Reino”. De forma especial, o autor exorta os animadores cristãos a que conduzam com 
fortaleza, com equilíbrio e com amor as comunidades que lhes foram confiadas e a que defendam 
sempre a verdade do Evangelho. As desilusões, os fracassos, a monotonia, a fragilidade humana 
arrefecem o entusiasmo original; e é necessário, a cada instante, redescobrir o sentido das opções 
fundamentais que, um dia, o discípulo fez. 

O Evangelho convida os discípulos a aderir, com coragem e radicalidade, a esse projecto de vida 
que, em Jesus, Deus veio oferecer ao homem… A essa adesão chama-se “fé”; e dela depende a 
instauração do “Reino” no mundo. Os discípulos, comprometidos com a construção do “Reino” 
devem, no entanto, ter consciência de que não agem por si próprios; eles são, apenas, instrumentos 
através dos quais Deus realiza a salvação. Resta-lhes cumprir o seu papel com humildade e 
gratuidade, como “servos que apenas fizeram o que deviam fazer”. 

Os discípulos têm consciência de que essa adesão não é um caminho cómodo e fácil, pois supõe 
um compromisso radical, a vitória sobre a própria fragilidade, a coragem de abandonar o 
comodismo e o egoísmo para seguir um caminho de exigência… Pedir a Jesus que lhes aumente a fé 
significa, portanto, pedir-Lhe que lhes aumente a coragem de optar pelo “Reino” e pela exigência 
que o “Reino” comporta; significa pedir que lhes dê a decisão para aderirem incondicionalmente à 
proposta de vida que Jesus lhes veio apresentar. 

O que Jesus nos pede no Evangelho de hoje é que percorramos, com coragem e empenho, o 
“caminho do Reino”. Quando o discípulo aceita percorrer esse caminho, é capaz de operar coisas 
espantosas, milagres que transformam o mundo… E, cumprida a sua missão, resta ao discípulo 
sentir-se servo humilde de Deus, agradecer-Lhe pelos seus dons, entregar-se confiada e 
humildemente nas suas mãos. 

 

Ao longo dos dias da semana que se segue, procurar rezar e meditar algumas 

frases da Palavra de Deus: «Senhor, aumenta a nossa fé!»; «Não te 

envergonhes de dar testemunho de Nosso Senhor…»; «Se hoje ouvirdes a voz do 

Senhor, não fecheis os vossos corações»; «Exultemos de alegria no Senhor!». Procurar transformá-

las em atitudes e em gestos de verdadeiro encontro com Deus e com os próximos que formos 

encontrando nos caminhos percorridos da vida… 



Da Palavra… 

 

 

Segunda-feira, 7  

Nossa Senhora do Rosário – MO  

9:30 Exposição do Santíssimo e Confissões Fornos de Algodres 

17:00 Eucaristia Ramirão (Lar) 

18:00 Eucaristia Rancosinho 

Terça-feira, 8 

14:30 Eucaristia Lar de Santa Teresa 

18:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

18:45 Eucaristia Ramirão 

19:30 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 9 
18:45 Eucaristia Casal Vasco 

19:30 Eucaristia Algodres 

Quinta-feira, 10 - - - - - - - - - 

Sexta-feira, 11 
18:30 Eucaristia Muxagata 

19:30 Eucaristia Figueiró da Granja 

20:15 Ultreia Casal Vasco 

Sábado, 12 

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

18:00 Eucaristia Mata 

19:00 Eucaristia Casal Vasco  

19:15 Eucaristia Maceira 

Domingo, 13 
XXVIII Domingo 

do Tempo 
Comum 

9:00 Eucaristia Cortiçô 

9:15 Eucaristia  Muxagata 

9:50 Eucaristia Infias 

10:15 Celebração da Palavra Vila Chã 

10:30 
Eucaristia  Fuinhas 

Celebração da Palavra Sobral Pichorro 

10:45 Eucaristia Algodres  

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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