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Baptismo do Senhor 

 

  

ORAÇÃO DA SEMANA DOS SEMINÁRIOS 
 

Senhor Jesus Cristo, fonte de vida nova, 

Tu que não olhas ao que somos 

mas ao que poderemos chegar a ser, 

abre caminhos de construção do Reino, 

ajudando-nos a ser mansos e humildes de coração. 
 

Tu que vives e revelas o imenso amor do Pai, 

nós te pedimos que continues 

a despertar o coração dos jovens 

para que aceitem o desafio de Te seguir, 

caminhando em liberdade, sem medos e resistências, 

e, animados pelo Espírito Santo, 

se façam ao largo e lancem as redes para a pesca. 
 

Por intercessão da Virgem Maria e de S. José, 

nós Vos pedimos pelos Seminários, pelos seminaristas 

e por todos os jovens a quem chamas e envias. 

Fazei que neles brotem sinais de esperança, 

sementes de entrega e verdadeiro serviço. 
 

Concede-nos, pela graça do baptismo, 

o dom da escuta da Tua voz 

e da resposta generosa, 

colaborando na edificação do Reino de Deus. 

 

Ámen. 



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS 
 

Naquele tempo, comentavam alguns que o templo estava ornado 

com belas pedras e piedosas ofertas. 

Jesus disse-lhes: «Dias virão em que, de tudo o que estais a ver,  

não ficará pedra sobre pedra: tudo será destruído». 

Eles perguntaram-lhe: «Mestre, quando sucederá isso? 

Que sinal haverá de que está para acontecer?» 

Jesus respondeu: «Tende cuidado; não vos deixeis enganar, pois muitos virão 

em meu nome e dirão: "sou eu"; e ainda: "O tempo está próximo". Não os sigais.  

Quando ouvirdes falar de guerras e revoltas, não vos alarmeis:  

é preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim». 

Disse-lhes ainda: «Há-de erguer-se povo e reino contra reino.  

Haverá grandes terramotos e, em diversos lugares, fomes e epidemias. 

Haverá fenómenos espantosos e grandes sinais no céu. 

Mas antes de tudo isto, deitar-vos-ão as mãos e hão-de perseguir-vos, 

entregando-vos às sinagogas e às prisões, 

conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. 

Assim tereis ocasião de dar testemunho. 

Tende presente em vossos corações que não deveis preparar a vossa defesa.  

Eu vos darei língua e sabedoria  

a que nenhum dos vossos adversários poderá resistir ou contradizer. 

Sereis entregues até pelos vossos pais, irmãos,  

parentes e amigos. 

Causarão a morte a alguns de vós  

e todos vos odiarão por causa do meu nome;  

mas nenhum cabelo da vossa cabeça se perderá.  

Pela vossa perseverança salvareis as vossas almas.  

1ª Leitura | Mal 3, 19-20a 

«Para vós nascerá o sol de justiça.» 

Salmo Responsorial | Sl 97 (98) 

O Senhor virá governar com justiça. 

2ª Leitura | 2 Tes 3, 7-12 

«Quem não quer trabalhar, também não deve comer.» 

Evangelho | Lc 21, 5-19 

«Pela vossa perseverança salvareis as vossas almas.» 



… para a vida. 
 

 

A liturgia deste domingo reflecte sobre o sentido da história da salvação e diz-nos 

que a meta final para onde Deus nos conduz é o novo céu e a nova terra da 

felicidade plena, da vida definitiva. Este quadro, que deve ser o horizonte que os 

nossos olhos contemplam em cada dia da nossa caminhada neste mundo, faz nascer 

em nós a esperança; e da esperança brota a coragem para enfrentar a adversidade e 

para lutar pelo advento do Reino. 
Na primeira leitura, um “mensageiro de Deus” anuncia, a uma comunidade desanimada, céptica 

e apática que Jahwéh não abandonou o seu Povo. O Deus libertador vai intervir no mundo, vai 
derrotar o que oprime e rouba a vida e vai fazer com que nasça esse “sol da justiça” que traz a 
salvação. O nosso texto refere-se ao “dia do julgamento”, isto é, ao dia em que Jahwéh vai intervir 
na história, no sentido de destruir o mal, a injustiça, a opressão, o pecado e fazer triunfar o bem, a 
justiça, a verdade. 

A segunda leitura reforça a ideia de que, enquanto esperamos a vida definitiva, não temos o 
direito de nos instalarmos na preguiça e no comodismo, alheando-nos das grandes questões do 
mundo e evitando dar o nosso contributo na construção do Reino. Viver em comunidade exige a 
repartição equitativa dos recursos a que a comunidade tem acesso; mas exige, também, a 
responsabilização de todos os membros, a fim de que todos ponham ao serviço dos irmãos os 
próprios dons e contribuam para a construção, para o equilíbrio e para a harmonia comunitárias 

O Evangelho oferece-nos uma reflexão sobre o percurso que a Igreja é chamada a percorrer, até 
à 2ª vinda de Jesus. A missão dos discípulos em caminhada na história é comprometer-se na 
transformação do mundo, para que a velha realidade desapareça e nasça o Reino. Esse “caminho” 
será percorrido no meio de dificuldades e perseguições; mas os discípulos terão sempre a ajuda e a 
força de Deus. 

O discurso escatológico que Lucas nos traz é uma apresentação teológica onde aparecem, em 
pano de fundo, três momentos da história da salvação: a destruição de Jerusalém, o tempo da 
missão da Igreja e a vinda do Filho do Homem. A destruição da cidade e do Templo significa que 
Jerusalém deixou de ser o lugar exclusivo e definitivo da salvação. A Boa Nova de Jesus vai, 
portanto, deixar Jerusalém e partir ao encontro de todos os povos. Começa, assim, uma outra fase 
da história da salvação: começa o “tempo da Igreja”, o tempo em que a comunidade dos discípulos, 
caminhando na história, testemunhará a salvação a todos os povos da terra. 

Vem, depois, uma reflexão sobre o “tempo da Igreja”, que culminará com a segunda vinda de 
Jesus., não devem esperá-lo de braços cruzados, à espera que Deus faça tudo, mas devem 
empenhar-se na sua construção. Por fim, Lucas põe os cristãos de sobreaviso para as dificuldades e 
perseguições que marcarão a caminhada histórica da Igreja pelo tempo fora, até à segunda vinda de 
Jesus. Será com a força de Deus que eles enfrentarão os adversários e que resistirão à tortura, à 
prisão e à morte; será com a ajuda de Deus que eles poderão, até, resistir à dor de ser atraiçoados 
pelos próprios familiares e amigos… 
 

Os homens têm sempre necessidade de se apoiar naquilo que é sólido. Compreender 

que tudo o que é terrestre é efémero e que virá um dia em que tudo de 
desmoronará para deixar chegar o Reino, que será eterno e nunca conhecerá a 

destruição. Será que vivo no medo do futuro?  



Da Palavra… 

 

 
Segunda-feira, 18 9:30 Exposição do Santíssimo e Confissões Fornos de Algodres 

Terça-feira, 19  

16:00 Eucaristia Ramirão (Lar) 

17:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

17:45 Eucaristia Ramirão 

18:30 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 20  
17:00 Eucaristia Casal Vasco 

18:00 Eucaristia Algodres 

Quinta-feira, 21 
Apresentação de Nossa 

Senhora – MO  

- - - - - - - - - 

Sexta-feira, 22  
S. Cecília, virgem e mártir – MO  18:00 Eucaristia Figueiró da Granja 

Sábado, 23  

14:30 Festa de São Clemente Furtado 

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

17:00 Eucaristia Mata 

18:00 Eucaristia Casal Vasco 

18:15 Eucaristia Maceira 

Domingo, 24 
XXXIV Domingo 

do Tempo 
Comum  

NOSSO SENHOR JESUS 
CRISTO, REI DO UNIVERSO  

SOLENIDADE 

8:00 Eucaristia Vila Chã 

9:00 Eucaristia Cortiçô 

9:15 Eucaristia  Fuinhas 

9:50 Eucaristia Infias 

10:30 
Eucaristia Muxagata 

Celebração da Palavra Sobral Pichorro  

10:45 Eucaristia Algodres 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres  

Eucaristia Figueiró da Granja 
 

 
 

«  

 

18 a 24 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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