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MENS AG EM  P AR A  A  S EM AN A  D O S  SEM I N ÁR IO S  
A semana dos seminários de 2019 tem um lema – CRISTO NÃO PENSA APENAS 

NAQUILO QUE TU ÉS MAS NAQUILO QUE PODERÁS CHEGAR A SER – inspirado na exortação 

apostólica pós-sinodal Christus Vivit que o Papa Francisco dirigiu, recentemente, aos 

jovens e a todo o povo de Deus. Os últimos capítulos deste texto, (…) correspondem à 

visão actual do magistério sobre o tema da vocação e concretamente da vocação ao 

ministério sacerdotal. 

O Santo Padre propõe-nos uma atitude de esperança assente na convicção de que 

«Jesus caminha no meio de nós como fazia na Galileia. Ele passa pelas nossas ruas, 

detém-Se e olha-nos sem pressa. O seu chamamento que é atractivo e fascinante» (cv, 

277). Hoje, porém, é mais difícil de escutar e entender pelos jovens porque são 

bombardeados por uma variedade de estímulos e uma multiplicidade de propostas 

geradoras de muito ruído e dispersão. 

Esse chamamento é o de um amigo, Jesus Cristo, aquele conhece e ama a cada um 

e por isso quer dar-lhe o melhor. Assim, a vocação significa antes de mais um dom, um 

presente, simultaneamente o mais precioso e o mais exigente, porque «os presentes de 

Deus são interactivos, para os gozar é preciso arriscar». Não se trata da exigência de 

«um dever imposto por outro a partir de fora, mas algo que estimula a crescer e optar, 

para que esse presente amadureça e se torne dom para os outros» (cv, 289). Abrir-se a esse dom implica um caminhar 

juntos com Cristo, na amizade e na liberdade, num seguimento próprio do discípulo que deseja aprender com o Mestre. 

Esta amizade com Jesus «não é uma relação fugaz ou passageira mas estável, firme, fiel, que amadurece com o passar 

do tempo» (cv, 152). Ela não conduz ao isolamento mas impele cada um a sair de si mesmo e abrir-se ao outros, a abraçar 

os outros com amor e procurar o seu bem. A vocação assim entendida é chamamento ao serviço missionário dos outros e 

ajuda cada um a descobrir e fazer brotar o melhor de si mesmo para o serviço da Igreja e do mundo. 

O seminário é o espaço necessário para o discernimento e para uma sólida configuração com Cristo dos discípulos 

que serão enviados em missão como pastores em Seu nome. (…) 

O seminário é também o tempo indispensável para que o percurso de discernimento seja devidamente acompanhado, 

pessoal e comunitariamente. (…) 

A semana dos seminários é ocasião para reflectir na centralidade da 

questão vocacional e para um renovado compromisso em ordem a uma «cultura 

vocacional». É também oportunidade para animar os jovens que fazem parte dos 

vários seminários do nosso país e reconhecer o precioso trabalho das equipas 

formadoras e de todos os que colaboram na vida dos seminários. 

A todos os cristãos é pedido, durante esta semana e sempre, um especial 

apoio e carinho pelos seminários que se pode manifestar na oração e na ajuda 

material.  

A todos os jovens se renova o apelo do Papa para que cada um saiba 

responder à pergunta: «para quem sou eu?», começando por reconhecer as 

qualidades e carismas que Deus lhe concedeu e dispondo-se a pô-los ao serviço 

de todos. E se for chamado ao ministério sacerdotal ou à vida consagrada saiba 

responder com coragem e alegria, confiante de que o Senhor «não pensa apenas 

naquilo que tu és mas em tudo aquilo que, juntamente com Ele e todos os outros, 

poderás chegar a ser» (cv, 290). 

+ António Augusto Azevedo 

Presidente da Comissão Episcopal das Vocações e Ministério 



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS 
 

Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus 

– que negam a ressurreição – e fizeram-Lhe a seguinte pergunta: 

«Mestre, Moisés deixou-nos escrito: 

'Se morrer a alguém um irmão, que deixe mulher, mas sem filhos, 

esse homem deve casar com a viúva, para dar descendência a seu irmão'. 

Ora havia sete irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem filhos. 

O segundo e depois o terceiro desposaram a viúva; 

e o mesmo sucedeu aos sete,  

que morreram e não deixaram filhos. 

Por fim, morreu também a mulher. 

De qual destes será ela esposa na ressurreição, 

uma vez que os sete a tiveram por mulher?» 

Disse-lhes Jesus: 

«Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. 

Mas aqueles que forem dignos 

de tomar parte na vida futura e na ressurreição dos mortos, 

nem se casam nem se dão em casamento. 

Na verdade, já nem podem morrer, pois são como os Anjos, 

e, porque nasceram da ressurreição, são filhos de Deus. 

E que os mortos ressuscitam, até Moisés o deu a entender  

no episódio da sarça ardente, quando chama ao Senhor 

'o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacob'.   

Não é um Deus de mortos, mas de vivos,  

porque para Ele todos estão vivos».  

1ª Leitura | Mac 7, 1-2. 9-14 

«O Rei do universo ressuscitar-nos-á para a vida eterna.» 

Salmo Responsorial | Sl 16 (17) 

Senhor, ficarei saciado, quando surgir a vossa glória. 

2ª Leitura | 2 Tes 2, 16 – 3, 5 

«O Senhor vos torne firmes em toda a espécie de boas obras e palavras.» 

Evangelho | Lc 20, 27-38 

«O Filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido.» 



… para a vida. 
 

 

A liturgia deste domingo propõe-nos uma reflexão sobre os horizontes últimos do 

homem e garante-nos a vida que não acaba. 

Na primeira leitura, temos o testemunho de sete irmãos que deram a vida pela sua fé, 
durante a perseguição movida contra os judeus por Antíoco IV Epífanes. Aquilo que motivou os 
sete irmãos mártires, que lhes deu força para enfrentar a tortura e a morte foi, precisamente, 
a certeza de que Deus reserva a vida eterna àqueles que, neste mundo, percorrem, com 
fidelidade, os seus caminhos. O texto apresenta as respostas corajosas dos irmãos, 
preocupados mais com a fidelidade aos valores judaicos e à fé dos pais, do que com as 
ameaças do rei. Os sete irmãos tiveram a coragem de defender a sua fé até à morte, porque 
acreditavam que Deus lhes devolveria outra vez a vida, uma vida semelhante àquela que lhes 
ia ser tirada. 

Na segunda leitura temos um convite a manter o diálogo e a comunhão com Deus, 
enquanto esperamos que chegue a segunda vinda de Cristo e a vida nova que Deus nos 
reserva. Só com a oração será possível mantermo-nos fiéis ao Evangelho e ter a coragem de 
anunciar a todos os homens a Boa Nova da salvação. Fica claro que, no processo de salvação 
do homem, há dois planos: o dom de Deus e o esforço de fidelidade do homem. É preciso, no 
entanto, deixar claro que, sem a graça de Deus, o esforço do homem seria inútil. 

No Evangelho, Jesus garante que a ressurreição é a realidade que nos espera. No entanto, 
não vale a pena estar a julgar e a imaginar essa realidade à luz das categorias que marcam a 
nossa existência finita e limitada neste mundo; a nossa existência de ressuscitados será uma 
existência plena, total, nova. A forma como isso acontecerá é um mistério; mas a ressurreição 
é uma certeza absoluta no horizonte do crente. 

A primeira parte da resposta de Jesus afirma que a ressurreição não é uma simples 
continuação da vida que vivemos neste mundo, mas uma vida nova e distinta, uma vida de 
plenitude que dificilmente podemos entender a partir das nossas realidades quotidianas. A 
questão do casamento não se porá, então. O poder de Deus, que chama os homens da morte à 
vida, transforma e assume a totalidade do ser humano, de forma que nascemos para uma vida 
totalmente nova e em que as nossas potencialidades serão elevadas à plenitude. A nossa 
capacidade de compreensão deste mistério é limitada, pois estamos a contemplar as coisas e a 
classificá-las à luz das nossas realidades terrenas; no entanto, a ressurreição que nos espera 
ultrapassa totalmente a nossa realidade terrena. 

A segunda parte da resposta de Jesus é uma afirmação da certeza da ressurreição. Jesus 
cita-lhes a “Torah”: no episódio da sarça-ardente, Jahwéh revelou-Se a Moisés como “o Deus 
de Abraão, de Isaac e de Jacob”… Ora, se Deus Se apresenta dessa forma, isso quer dizer que 
os patriarcas não estão mortos. 

 

A Procurar transformar as palavras de Deus em atitudes e em gestos de 

verdadeiro encontro com Deus e com os próximos que formos encontrando nos 

caminhos percorridos da vida…Anunciando que o nosso Deus não é o Deus dos 

mortos, mas dos vivos (Evangelho) não está reservado para os momentos dos funerais! Esta bela 
afirmação da nossa fé merece estar mais presente no nosso testemunho… 



Da Palavra… 

 

 

Segunda-feira, 11 
S. Martinho de Tours,  

bispo – MO 

16:00 Eucaristia Ramirão (Lar) 

17:00 Eucaristia Furtado 

18:00 Eucaristia Rancosinho 

Terça-feira, 12  

S. Josafat,  
bispo e mártir – MO 

17:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

17:45 Eucaristia Cortiçô 

18:30 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 13  
17:00 Eucaristia Casal Vasco 

18:00 Eucaristia Algodres 

Quinta-feira, 14  - - - - - - - - - 

Sexta-feira, 15 
18:00 Eucaristia Figueiró da Granja 

18:30 Hora Apostólica pelo Cursilho Fornos de Algodres 

Sábado, 16  

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

17:00 Eucaristia Mata 

18:15 Eucaristia Muxagata  

Domingo, 17 
XXXIII Domingo 

do Tempo 
Comum 

Dia Mundial dos 
Pobres 

9:00 
Celebração da Palavra Vila Chã 

Celebração da Palavra Cortiçô 

9:15 Eucaristia  Sobral Pichorro  

10:15 

Celebração da Palavra Infias 

Celebração da Palavra Algodres  

Celebração da Palavra Casal Vasco  

10:30 
Eucaristia Maceira  

Celebração da Palavra  Fuinhas 

11:45 
Celebração da Palavra Fornos de Algodres  

Eucaristia Figueiró da Granja 
 

 

 

«  
 

11 a 17 nov | 19 

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

e
 Marco Cabral – 96 696 13 12 

Sextas - fe i ras  
20h30 no Inverno 

21h30 Verão 
 

Casa Paroquial 

de  

Figueiró da Granja 
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