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Baptismo do Senhor 

  

O Prémio Nobel da Paz 2019 foi atribuído, na passada sexta-feira, ao 

primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed Ali, promotor de um acordo com a 

Eritreia, anunciou o Comité Nobel norueguês. 

A mediação do galardoado no processo de paz entre a Etiópia e a 

Eritreia levou à assinatura, a 18 de Setembro de 2018, de um acordo 

considerado histórico. 

O responsável político encontrou-se com o Papa Francisco, em 

Janeiro deste ano, com o qual sublinhou “o compromisso da Etiópia na estabilização” do chamado ‘corno de 

África’, numa conversa sobre a “situação regional, a solução pacífica dos conflitos e o desenvolvimento 

socioeconómico” da região. 

No seu discurso ao Corpo Diplomático, a 7 de Janeiro, Francisco tinha saudado o “histórico Acordo entre 

a Etiópia e a Eritreia, que pôs fim a vinte anos de conflito e restabeleceu as relações diplomáticas entre os dois países”. 

Ainda em 2019, Abiy Ahmed nomeou o cardeal Berhaneyesus Souraphiel, arcebispo de Adis Abeba, 

como coordenador da Comissão Nacional para a Reconciliação e Paz na Etiópia, que tem como objetivo 

promover futuro de estabilidade, depois de mais de 20 anos de guerra.  
 

Pa p a  q ue s t io n a  ca t ó l i co s  q u e  v i ve m   

« id e ol o g ia  se l e c t iv a »  e  « in t ra ns i gen t e »  
O Papa Francisco disse na passada quarta-feira, no Vaticano, que os católicos devem viver uma 

pertença “universal”, rejeitando qualquer “ideologia selectiva” e “intransigente” que provoque divisões 

“Como vivo a minha fé? Vou ao encontro dos outros ou, pelo contrário, estou contra os outros? Pertenço à Igreja 

universal – bons, maus, todos, todos – ou tenho uma ideologia seletiva? Adoro Deus ou adoro as formulações 

dogmáticas?”, questionou, durante a audiência pública semanal que decorreu na Praça de São Pedro. 

A intervenção centrou-se na figura do apóstolo Paulo (Saulo, antes do Baptismo), que antes da sua 

conversão ao Cristianismo se destacava pela perseguição aos discípulos de Jesus. 

“O jovem Saulo é retratado como alguém intransigente, isto é, que manifesta intolerância com quem pensa de 

outra forma, absolutiza a sua própria identidade política ou religiosa, e reduz o outro a um potencial inimigo a 

combater”, declarou Francisco. 

Segundo o Papa, este é o retracto de uma fé transformada em “ideologia religiosa, ideologia social, 

ideologia política”. 

“Como é a minha vida religiosa? A fé em Deus, que professo, torna-me amigável ou, pelo contrário, hostil a quem 

é diferente de mim?”, observou, perante milhares de peregrinos. 

O pontífice defendeu que, como São Paulo, é preciso aprender que “não se devem combater as pessoas, mas o 

mal que inspira as suas acções”. 



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS 
 

Naquele tempo, indo Jesus a caminho de Jerusalém, 

passava entre a Samaria e a Galileia. 

Ao entrar numa povoação, vieram ao seu encontro dez leprosos. 

Conservando-se a distância, disseram em alta voz: 

«Jesus, Mestre, tem compaixão de nós». 

Ao vê-los, Jesus disse-lhes: 

«Ide mostrar-vos aos sacerdotes». 

E sucedeu que no caminho  

ficaram limpos da lepra.  

Um deles, ao ver-se curado, 

voltou atrás,  

glorificando a Deus em alta voz, 

e prostrou-se de rosto por terra  

aos pés de Jesus para Lhe agradecer. 

Era um samaritano. 

Jesus, tomando a palavra, disse: 

«Não foram dez que ficaram curados? 

Onde estão os outros nove? 

Não se encontrou quem voltasse  

para dar glória a Deus senão este estrangeiro?» 

E disse ao homem: 

«Levanta-te e segue o teu caminho; a tua fé te salvou». 

  

1ª Leitura | 2 Reis 5, 14-17 

«Agora reconheço que em toda a terra não há outro Deus senão o de Israel.» 

Salmo Responsorial | Sl 97 (98) 

O Senhor manifestou a salvação a todos os povos. 

2ª Leitura | 2 Tim 2, 8-13 

«Se sofremos com Cristo, também com Ele reinaremos.» 

Evangelho | Lc 17, 11-19 

«Não se encontrou quem voltasse para dar glória a Deus senão este estrangeiro.» 



… para a vida. 
 

 

A liturgia deste domingo mostra-nos, com exemplos concretos, como Deus tem um 

projecto de salvação para oferecer a todos os homens, sem excepção; reconhecer o dom de 

Deus, acolhê-lo com amor e gratidão, é a condição para vencer a alienação, o sofrimento, o 

afastamento de Deus e dos irmãos e chegar à vida plena. 

A primeira leitura apresenta-nos a história de um leproso, o sírio Naamã. O episódio revela 
que só Deus oferece ao homem a vida e a salvação, sem limites nem excepções; ao homem 
resta acolher o dom de Deus, reconhecê-l’O como o único salvador e manifestar-Lhe gratidão. 
Só Deus pode salvar aquele que parece condenado à morte. Deus até Se pode servir de 
homens para actuar no mundo; mas é d’Ele, e apenas d’Ele, que brotam a salvação e a vida; é 
preciso que os israelitas reconheçam isto, como o sírio Naamã o reconheceu. O que é decisivo 
é o acolher o dom de Deus e aceitar deixar-se transformar. 

A segunda leitura define a existência cristã como identificação com Cristo. Quem acolhe o 
dom de Deus torna-se discípulo: identifica-se com Cristo, vive no amor e na entrega aos irmãos 
e chega à vida nova da ressurreição. O cristão é chamado a identificar-se com Cristo na entrega 
da vida e no serviço aos irmãos; essa entrega não termina no fracasso e no sem sentido, mas – 
a exemplo de Cristo – na ressurreição, na vida nova. O cristão não pode é recusar fazer da sua 
vida um dom de amor, se quiser identificar-se com Cristo. 

O Evangelho apresenta-nos um grupo de leprosos que se encontram com Jesus e que 
através de Jesus descobrem a misericórdia e o amor de Deus. Eles representam toda a 
humanidade, envolvida pela miséria e pelo sofrimento, sobre quem Deus derrama a sua 
bondade, o seu amor, a sua salvação. Também aqui se chama a atenção para a resposta do 
homem ao dom de Deus: todos os que experimentam a salvação que Deus oferece devem 
reconhecer o dom, acolhê-lo e manifestar a Deus a sua gratidão. 

Mais uma vez encontramo-nos no “caminho de Jerusalém”, esse “caminho espiritual”, ao 
longo do qual os discípulos vão aprendendo e interiorizando os valores e a realidade do 
“Reino”. No “caminho” de Jesus e dos discípulos aparecem, portanto, dez leprosos. O leproso 
é, no tempo de Jesus, o protótipo do marginalizado…  

O número dez tem, certamente, um significado simbólico: significa “totalidade”. A presença 
de um samaritano no grupo indica, contudo, que essa salvação oferecida por Deus, em Jesus, 
não se destina apenas à comunidade do “Povo eleito”, mas se destina a todos os homens, sem 
excepção, mesmo àqueles que o judaísmo oficial considerava definitivamente afastados da 
salvação. Contudo, o acento do episódio é posto no facto de que, dos dez leprosos curados, só 
um tenha voltado para trás para agradecer a Jesus e no facto de este ser um samaritano. 

 

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

algumas frases da Palavra de Deus: “Cantai ao Senhor um cântico novo”…; 

“A Palavra de Deus não está encadeada”…; “Se morremos com Cristo, 

também com Ele viveremos”…; “Levanta-te e segue o teu caminho; a tua fé te salvou”… 

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, 14 - - - - - - - - - 

Terça-feira, 15  

S. Teresa de Jesus,  
virgem e doutora da Igreja – MO 

18:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

18:45 Eucaristia Ramirão 

19:30 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 16 

18:00 Eucaristia Furtado 

18:45 Eucaristia Cortiçô 

19:30 Eucaristia Algodres 

Quinta-feira, 17  

S. Inácio de Antioquia,  
bispo e mártir – MO  

18:00 Eucaristia Casal Vasco 

Sexta-feira, 18  

S. Lucas, Evangelista – FESTA 19:30 Eucaristia Figueiró da Granja 

Sábado, 19 

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

18:00 Eucaristia Mata 

19:00 Eucaristia Infias  

19:15 Eucaristia Muxagata 

Domingo, 20 
XXIX Domingo 

do Tempo 
Comum 

9:00 
Eucaristia Vila Chã 

Celebração da Palavra Cortiçô 

9:15 Eucaristia  Sobral Pichorro 

9:50 Eucaristia Casal Vasco 

10:30 
Eucaristia  Maceira 

Celebração da Palavra Fuinhas  

10:45 Eucaristia Algodres  

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres 

Eucaristia Figueiró da Granja  

Jornadas  M is s i on ár ias  
1 4  a  1 7  d e  O u t u b r o  |  C o m p l e x o  P a r o q u i a l  d e  M a n g u a l d e  

Dia 14: Filme “A Missão” seguido de debate 

  Dia 15: D. António Couto (Bispo de Lamego): «S. Lucas e a Missão»

Dia 16: D. José Cordeiro (Bispo de 

Bragança-Miranda): «A Missão em 

Portugal e desde Portugal» 

 Dia 17: Dr.ª Teresa Messias: 

«Espiritualidade Missionária» 
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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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