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B O L E T I M   
D O M I N I C A L  #151  

Unidade Pastoral de 

Fornos de Algodres 
Ano C | Tempo Comum 

29º Domingo 

Baptismo do Senhor 

Na sua mensagem para o Dia Mundial das Missões 2019, que a Igreja 

Católica celebra a 20 de outubro, o Santo Padre apela a um anúncio de 

“fraternidade universal”, a parte da fé em Deus Pai. 

“O secularismo difuso, quando se torna rejeição positiva e cultural da 

paternidade ativa de Deus na nossa história, impede toda e qualquer fraternidade 

universal autêntica, que se manifesta no respeito mútuo pela vida de cada um. Sem 

o Deus de Jesus Cristo, toda a diferença fica reduzida a ameaça infernal, tornando 

impossível qualquer aceitação fraterna e unidade fecunda do género humano”, escreve Francisco. 

Num texto divulgado, simbolicamente, no dia de Pentecostes, o Papa pede uma “Igreja em saída”, em 

“permanente conversão missionária”. 

“Quantos santos, quantas mulheres e homens de fé nos dão testemunho, mostrando como possível e praticável esta 

abertura ilimitada, esta saída misericordiosa ditada pelo impulso urgente do amor e da sua lógica intrínseca de dom, 

sacrifício e gratuidade”, assinala. 

A mensagem, com o título ‘BATIZADOS E ENVIADOS: A IGREJA DE CRISTO EM MISSÃO NO MUNDO’, recorda 

que o mês de outubro, em 2019, vai ter uma atenção especial à dimensão missionária, para comemorar o 

centenário da promulgação da Carta apostólica Maximum illud, do Papa Bento XV (30 de novembro de 1919). 

“Quem ama, põe-se em movimento, sente-se impelido para fora de si mesmo: é atraído e atrai; dá-se ao outro e tece 

relações que geram vida. Para o amor de Deus, ninguém é inútil nem insignificante. Cada um de nós é uma missão no 

mundo, porque é fruto do amor de Deus”, sustenta o Papa Francisco. 

A missão dos católicos, radicada na “na paternidade de Deus e na maternidade da Igreja”, é apresentada 

pelo Papa como consequência do Baptismo. 

“O Baptismo é verdadeiramente necessário para a salvação, pois garante-nos que somos filhos e filhas, sempre e 

em toda a parte: jamais seremos órfãos, estrangeiros ou escravos na casa do Pai”. 

“A fé na Páscoa de Jesus, o envio eclesial baptismal, a saída geográfica e cultural de si mesmo e da sua própria 

casa, a necessidade de salvação do pecado e a libertação do mal pessoal e social exigem a missão até aos últimos 

confins da terra”. 

O texto destaca que o Mês Missionário Extraordinário de 2019 coincide com a celebração do Sínodo 

Especial sobre as Igrejas na Amazónia. 

“Que ninguém fique fechado em si mesmo, na auto-referencialidade da sua própria pertença étnica e religiosa”, 

pede o Papa. 

Francisco deixa uma palavra de estímulo às Obras Missionárias Pontifícias: “ao renovar o meu apoio a 

estas Obras, espero que o Mês Missionário Extraordinário de Outubro de 2019 contribua para a renovação do seu 

serviço missionário ao meu ministério”, refere. 

A mensagem conclui-se com uma bênção para “os missionários e missionárias e todos aqueles que de algum 

modo participam, em virtude do seu Baptismo, na missão da Igreja”. 

In Agência Ecclesia  



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS 
 

Naquele tempo, 

Jesus disse aos seus discípulos uma parábola 

sobre a necessidade de orar sempre sem desanimar: 

«Em certa cidade vivia um juiz 

que não temia a Deus nem respeitava os homens. 

Havia naquela cidade uma viúva 

que vinha ter com ele e lhe dizia: 

'Faz-me justiça contra o meu adversário'. 

Durante muito tempo  

ele não quis atendê-la.  

Mas depois disse consigo: 

'É certo que eu não temo a Deus  

nem respeito os homens; 

mas, porque esta viúva me importuna, 

vou fazer-lhe justiça, 

para que não venha incomodar-me indefinidamente'». 

E o Senhor acrescentou: 

«Escutai o que diz o juiz iníquo!... 

E Deus não havia de fazer justiça aos seus eleitos, 

que por Ele clamam dia e noite, 

e iria fazê-los esperar muito tempo? 

Eu vos digo que lhes fará justiça bem depressa. 

Mas quando voltar o Filho do homem, 

encontrará fé sobre esta terra?».  

1ª Leitura | Ex 17, 8-13 

« Quando Moisés erguia as mãos, Israel ganhava vantagem.» 

Salmo Responsorial | Sl 120 (121) 

O nosso auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. 

2ª Leitura | 2 Tim 3, 14 – 4, 2 

«O homem de Deus será perfeito, bem preparado para todas as boas obras.» 

Evangelho | Lc 18, 1-8 

«Deus fará justiça aos seus eleitos, que por Ele clamam.» 



… para a vida. 
 

 

A Palavra que a liturgia de hoje nos apresenta convida-nos a manter com Deus uma 

relação estreita, uma comunhão íntima, um diálogo insistente: só dessa forma será possível 

ao crente aceitar os projectos de Deus, compreender os seus silêncios, respeitar os seus 

ritmos, acreditar no seu amor. 

A primeira leitura dá a entender que Deus intervém no mundo e salva o seu Povo servindo-
Se, muitas vezes, da acção do homem; mas, para que o homem possa ganhar as duras batalhas 
da existência, ele tem que contar com a ajuda e a força de Deus... Ora, essa ajuda e essa força 
brotam da oração, do diálogo com Deus. É preciso invocar o Deus libertador com perseverança 
e insistência. Através deste texto, os teólogos de Israel pretendem ensinar é que a libertação 
se deve, mais do que aos esforços do Povo, à acção de Deus, e por isso, sublinha a importância 
da oração. 

A segunda leitura, sem se referir directamente ao tema da relação do crente com Deus, 
apresenta uma outra fonte privilegiada de encontro entre Deus e o homem: a Escritura 
Sagrada... Sendo a Palavra com que Deus indica aos homens o caminho da vida plena, ela deve 
assumir um lugar preponderante na experiência cristã. A Palavra transmitida na Escritura é 
"inspirada por Deus"; nela está "a sabedoria que leva à salvação”. A utilidade da Escritura é 
descrita através de quatro verbos fortes: "ensinar", "persuadir", "corrigir" e "formar". Fica 
assim claro que a Escritura é a fonte para toda a formação e educação cristã, para fazer 
aparecer o "homem perfeito". 

O Evangelho sugere que Deus não está ausente nem fica insensível diante do sofrimento 
do seu Povo... Os crentes devem descobrir que Deus os ama e que tem um projecto de 
salvação para todos os homens; e essa descoberta só se pode fazer através da oração, de um 
diálogo contínuo e perseverante com Deus. É evidente que, se até um juiz insensível acaba por 
fazer justiça a quem lhe pede com insistência, com muito mais motivo Deus, que é rico em 
misericórdia e que defende sempre os débeis, estará atento às súplicas dos seus filhos. Deus 
escutava as súplicas dos crentes e intervém no mundo para salvar a sua Igreja. Ao contrário do 
que parece, Deus não abandonou o seu Povo, nem é insensível aos seus apelos; Ele tem o seu 
projecto, o seu plano e o seu tempo próprio para intervir... Aos crentes resta moderar a sua 
impaciência e confiar em que Ele não deixará de intervir para os libertar. 

O Evangelho pede aos cristãos que, apesar do aparente silêncio de Deus, não deixem nunca 
de dialogar com Ele. É nesse diálogo que entendemos os projectos e os ritmos de Deus; é 
nesse diálogo que Deus transforma os nossos corações; é nesse diálogo que aprendemos a 
entregar-nos nas mãos de Deus e a confiar n'Ele. Sobretudo, que nada, nem o desânimo, nem 
a desconfiança perante o silêncio de Deus, nos leve a desistir de uma verdadeira comunhão e 
de um profundo diálogo com Deus. 

 

Procurar rezar e meditar algumas frases: "o Senhor é quem te guarda... o Senhor 

vela pela tua vida..."; "proclama a palavra, insiste a propósito e fora de propósito, 
argumenta, ameaça e exorta, com toda a paciência e doutrina"; "...necessidade 

de orar sempre sem desanimar...". 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, 21 9:00 Exposição do Santíssimo e Confissões Fornos de Algodres 

Terça-feira, 22 

14:30 Eucaristia Lar de Santa Teresa 

18:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

18:45 Fornos de Algodres Ramirão 

19:30 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 23 

17:00 Eucaristia Ramirão (Lar) 

18:00 Eucaristia Casal Vasco  

18:45 Eucaristia Algodres 

Quinta-feira, 24  - - - - - - - - - 

Sexta-feira, 25 
19:30 Eucaristia Figueiró da Granja 

20:15 Ultreia Casal Vasco 

Sábado, 26 16:30 Eucaristia 
Fornos de Algodres 
(Igreja da Misericórdia) 

18:00 Eucaristia Mata 

18:00 Eucaristia Vila Chã  

19:15 Eucaristia Maceira 

 
 

Domingo, 27 
XXX Domingo 

do Tempo 
Comum 

9:00 Eucaristia Cortiçô 

9:15 Eucaristia  Fuinhas  

9:50 Eucaristia Casal Vasco 

10:15 Celebração da Palavra Algodres 

10:30 
Eucaristia  Muxagata 

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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