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BO L ET I M   
DO M I N I C A L  #152  

Unidade Pastoral de 

Fornos de Algodres 
Ano C | Tempo Comum 

30º Domingo 

Baptismo do Senhor 

 

«A música sacra e o canto litúrgico 

devem ser plenamente inculturados 

nas linguagens artísticas e musicais da actualidade, 

encarnando e traduzindo a Palavra de Deus 

em cantos, sons e harmonias 

que façam vibrar o coração dos nossos contemporâneos, 

criando um oportuno clima emotivo, 

que disponha à fé 

e suscite o acolhimento e a plena participação 

no mistério que se celebra». 
Papa Francisco aos membros da Associação Santa Cecíl ia,  

28 de Setembro de 2019 

 Garantir, através do ensino sistemático de Música, y
variante Música Sacra, a performance regular de música 

litúrgica de excelência, erudição e exigência, no seu 

contexto natural e adequado: as celebrações litúrgicas;  

 Dotar as comunidades paroquiais, da Unidade Pastoral de y
Fornos de Algodres, de pessoas capazes de seleccionar os 

cânticos adequados às celebrações litúrgicas, tendo em 

conta os tempos litúrgicos e as especificidades de cada 

celebração;  

 Promover a cultura musical do público sobretudo y
enquanto assembleia de culto; 

 Formar alunos(as) de Órgão para o acompanhamento y
musical litúrgico [se for possível contratar professor(a)]. 

 



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS 
 

Naquele tempo, Jesus disse a seguinte parábola 

para alguns que se consideravam justos e desprezavam os outros: 

«Dois homens subiram ao templo para orar; 

um era fariseu e o outro publicano. 

O fariseu, de pé, orava assim: 

'Meu Deus, dou-Vos graças  

por não ser como os outros homens, 

que são ladrões, injustos e adúlteros,  

nem como este publicano. 

Jejuo duas vezes por semana 

e pago o dízimo de todos os meus rendimentos'. 

O publicano ficou à distância 

e nem sequer se atrevia a erguer os olhos ao Céu; 

Mas batia no peito e dizia: 

'Meu Deus, tende compaixão de mim, 

que sou pecador'. 

Eu vos digo que este desceu justificado  

para sua casa 

e o outro não. 

Porque todo aquele que se exalta  

será humilhado 

e quem se humilha  

será exaltado».  

1ª Leitura | Sir 35, 15b-17. 20-22a 

«A oração do humilde atravessa as nuvens.» 

Salmo Responsorial | Sl 33 (34) 

O pobre clamou e o Senhor ouviu a sua voz. 

2ª Leitura | 2 Tim 4, 6-8. 16-18 

«Já me está preparada a coroa da justiça.» 

Evangelho | Lc 18, 9-14 

«O publicano desceu justificado para sua casa e o fariseu não.» 



… para a vida. 
 

 

A liturgia deste domingo ensina-nos que Deus tem um “fraco” pelos humildes e pelos 

pobres, pelos marginalizados; e que são estes, no seu despojamento, na sua humildade, na 

sua finitude e até no seu pecado, que estão mais perto da salvação, pois são os mais 

disponíveis para acolher o dom de Deus. 

A primeira leitura define Deus como um “juiz justo”, que não se deixa subornar pelas 
ofertas desses poderosos que praticam injustiças na comunidade; em contrapartida, esse Deus 
justo ama os humildes e escuta as suas súplicas. Assim, os humildes que sofrem a opressão e a 
prepotência dos poderosos são convidados a apresentar a Deus as suas queixas, até que Ele 
restabeleça o direito e a justiça. 

Na segunda leitura, temos um convite a viver o caminho cristão com entusiasmo, com 
entrega, com ânimo. Paulo foi um bom exemplo dessa atitude que o Evangelho propõe: ele 
confiou, não nos seus méritos, mas na misericórdia de Deus, que justifica e salva todos os 
homens que a acolhem. A vida de Paulo foi, desde o seu encontro com Cristo ressuscitado na 
estrada de Damasco, uma resposta generosa ao chamamento e um compromisso total com o 
Evangelho. Por Cristo e pelo Evangelho, Paulo lutou, sofreu, gastou e desgastou a sua vida, 
num dom total, para que a salvação de Deus chegasse a todos os povos da terra. 

O Evangelho define a atitude correcta que o crente deve assumir diante de Deus. Recusa a 
atitude dos orgulhosos e auto-suficientes, convencidos de que a salvação é o resultado natural 
dos seus méritos; e propõe a atitude humilde de um pecador, que se apresenta diante de Deus 
de mãos vazias, mas disposto a acolher o dom de Deus. É essa atitude de “pobre” que Lucas 
propõe aos crentes do seu tempo e de todos os tempos. 

No fariseu e no publicano da parábola, Lucas põe em confronto dois tipos de atitude face a 
Deus. O fariseu é o modelo de um homem irrepreensível face à Lei, que cumpre todas as 
regras e leva uma vida íntegra. Ele está consciente de que ninguém o pode acusar de cometer 
acções injustas, nem contra Deus, nem contra os irmãos, por não ser como esse publicano que 
também está no Templo: os fariseus tinham consciência da sua superioridade moral e 
religiosa, sobretudo em relação aos pecadores notórios. O publicano é o modelo do pecador. 
Explora os pobres, pratica injustiças, trafica com a miséria e não cumpre as obras da Lei. Ele 
tem, aliás, consciência da sua indignidade, pois a sua oração consiste apenas em pedir: “meu 
Deus, tende compaixão de mim que sou pecador”. O comentário final de Jesus sugere que o 
publicano se reconciliou com Deus.  

E Deus “justifica-o”, isto é, derrama sobre ele a sua graça e salva-o, precisamente porque 
ele não tem o coração cheio de auto-suficiência e está disposto a aceitar a salvação que Deus 
quer oferecer a todos os homens. Esta parábola, destinada a “alguns que se consideravam 
justos e desprezavam os outros”, sugere que esses que se presumem de justos estão, às vezes, 
muito longe de Deus e da salvação. 

 

Ao longo dos dias da semana que se segue, procurar rezar, meditar e reconhecer 
a forma como me apresento diante de Deus… Procurar transformar as minhas 

atitudes e em gestos em verdadeiro encontro com Deus e com os próximos que 

formos encontrando nos caminhos percorridos da vida… 
 

Contactos dos Párocos: P.e Jorge Luís – 93 464 53 25; P.e Marco Cabral – 

96 696 13 12 



Da Palavra… 

 

 

Segunda-feira, 28 
S. Simão e S. Judas, Apóstolos – FESTA - - - - - - - - 

Terça-feira, 29 

14:30 Eucaristia Lar de Santa Teresa 

17:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

17:45 Fornos de Algodres Ramirão 

18:30 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 30 

14:30 Eucaristia Lar da Misericórdia 

17:00 
Eucaristia Furtado 

Eucaristia Maceira 

17:45 Eucaristia Rancosinho  

18:00 Eucaristia Figueiró da Granja 

18:30 Eucaristia Algodres 

Quinta-feira, 31  
17:00 Eucaristia Cortiçô 

18:00 Eucaristia Casal Vasco 

Sexta-feira, 1 
TODOS OS SANTOS – 

SOLENIDADE 

9:00 
Eucaristia e romagem ao cemitério Vila Chã 

Eucaristia e romagem ao cemitério Muxagata 

10:15 Eucaristia e romagem ao cemitério Maceira 

10:30 Eucaristia e romagem ao cemitério Infias 

11:45 Eucaristia e romagem ao cemitério Figueiró da Granja 

12:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

14:15 Eucaristia e romagem ao cemitério Fuinhas 

14:30 Eucaristia e romagem ao cemitério Algodres 

16:30 Eucaristia e romagem ao cemitério Sobral Pichorro 

Sábado, 2 
Comemoração de  

Todos os Fiéis Defuntos 

9:00 Eucaristia e romagem ao cemitério Cortiçô 

10:30 Eucaristia e romagem ao cemitério Casal Vasco 

14:30 Eucaristia e romagem ao cemitério Fornos de Algodres 

16:00 Eucaristia Fuinhas 

17:00 Eucaristia Mata 

Domingo, 3 
XXXI Domingo 

do Tempo 
Comum 

9:00 Eucaristia Vila Chã 

9:15 Eucaristia  Maceira 

9:50 Eucaristia Cortiçô 

10:00 Celebração da Palavra Muxagata  

10:15 Celebração da Palavra Casal Vasco 

10:30 Eucaristia  Sobral Pichorro 

10:45 Eucaristia Algodres 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres 

Eucaristia Figueiró da Granja  

14:30 Eucaristia Infias 
 

 

 

«  
 

28 out a 3 nov | 19 

Contactos dos Párocos: P.
e
 Jorge Luís – 93 464 53 25; P.

e
 Marco Cabral – 96 696 13 12 
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