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Fornos de Algodres 
Ano A | Tempo Comum 

3º Domingo 

Baptismo do Senhor  

D o m i n g o  d a   

P a l a v r a  d e  D e u s  
 

O Papa Francisco anunciou a 30 de Setembro a 

instituição de um “Domingo da Palavra de Deus”, 

celebração anual nas comunidades católicas que visa 

promover a “familiaridade” com a Bíblia. 

“A Bíblia não pode ser património só de alguns e, 

menos ainda, uma colectânea de livros para poucos 

privilegiados”, escreve, na carta apostólica ‘Aperuit illis’ (Abriu-lhes o entendimento). 

A celebração acontece no III Domingo do Tempo Comum do calendário litúrgico, 

visando “a celebração, reflexão e divulgação da Palavra de Deus”. 

“O dia dedicado à Bíblia pretende ser, não ‘uma vez no ano’, mas uma vez por todo o ano, 

porque temos urgente necessidade de nos tornar familiares e íntimos da Sagrada Escritura e do 

Ressuscitado, que não cessa de partir a Palavra e o Pão na comunidade dos crentes”. 

O texto destaca que a Bíblia não é “uma colectânea de livros de história nem de 

crónicas”, assinalando a importância da “Tradição”. 

“Antes de se tornar um texto escrito, a Sagrada Escritura foi transmitida oralmente e 

mantida viva pela fé dum povo que a reconhecia como a sua história e princípio de identidade no 

meio de tantos outros povos. Por isso, a fé bíblica funda-se sobre a Palavra viva, não sobre um 

livro”, escreve o Papa. 

“Escutar as sagradas Escrituras para praticar a misericórdia: este é um grande desafio 

lançado à nossa vida. A Palavra de Deus é capaz de abrir os nossos olhos, permitindo-nos sair 

do individualismo que leva à asfixia e à esterilidade enquanto abre a estrada da partilha e da 

solidariedade”, escreve o Papa.  

Francisco encerra a carta apostólica com votos de que este “domingo dedicado à 

Palavra fazer crescer no povo de Deus uma religiosa e assídua familiaridade com as sagradas 

Escrituras”. 

Simbolicamente, o documento foi dado a conhecer na memória litúrgica de São 

Jerónimo e início do 1600º aniversário da morte do responsável pela ‘Vulgata’, a mais 

conhecida tradução da Bíblia para o latim.                                                     In Agência Ecclesia 



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS 
 

Quando Jesus ouviu dizer que João Baptista fora preso, retirou-Se para a 

Galileia. Deixou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum, 

terra à beira-mar, no território de Zabulão e Neftali. 

Assim se cumpria o que o profeta Isaías anunciara, ao dizer: 

«Terra de Zabulão e terra de Neftali, estrada do mar, além do Jordão,  

Galileia dos gentios: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz; 

para aqueles que habitavam na sombria região da morte, uma luz se levantou». 

Desde então, Jesus começou a pregar: 

«Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo». 

Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos: 

Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, 

que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. 

Disse-lhes Jesus: «Vinde e segui-Me e farei de vós pescadores de homens». 

Eles deixaram logo as redes e seguiram-n'O. 

Um pouco mais adiante,  

viu outros dois irmãos: 

Tiago, filho de Zebedeu,  

e seu irmão João, que estavam no barco,  

na companhia de seu pai Zebedeu, 

a consertar as redes. 

Jesus chamou-os 

e eles, deixando o barco e o pai, seguiram-n'O. 

Depois começou a percorrer toda a Galileia, 

ensinando nas sinagogas, 

proclamando o Evangelho do reino 

e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo.».    

1ª Leitura | Is 8, 23b – 9, 3 (9, 1-4) 

«O povo que andava nas trevas viu uma grande luz.» 

Salmo Responsorial | Sl 26 (27) 

O Senhor é minha luz e salvação. 

2ª Leitura | 1 Cor 1, 1-3 

«Falai todos a mesma linguagem e não haja divisões.» 

Evangelho | Mt 4, 12-23 

«Foi para Cafarnaum, a fim de se cumprir o que anunciara o profeta Isaías.» 



… para a vida. 
 

 

Este 3º Domingo do Tempo Comum que estamos a viver é um claro convite ao seguimento de 
Jesus, reconhecendo n’Ele a grande luz que se revelou. 

Na primeira leitura, o texto está construído sobre um jogo de oposições: “humilhar/cobrir de 
glória”, “trevas/luz”, “caminhar nas sombras da morte (desolação, desespero)/alegria e 
contentamento”. Os conceitos negativos definem a situação actual; enquanto os conceitos positivos 
definem a situação futura. Como se passará da actual situação de opressão, de frustração, de 
desespero, à situação futura de alegria, de contentamento, de esperança? O profeta fala de “uma 
luz” que irá começar a brilhar por cima dos montes da Galileia e que irá iluminar toda a terra. Essa 
luz eliminará “as trevas” que mantinham o Povo oprimido e sem esperança e inaugurará o dia novo 
da alegria e da paz sem fim. O mundo novo de alegria e de paz sem fim é um dom de Deus, que é a 
única luz que quebrará as trevas. 

Na segunda leitura, na carta aos cristãos de Corinto, Paulo demonstra que, mesmo distante, 
continuava a acompanhar a vida da comunidade e inteirava-se regularmente das dificuldades e 
problemas que os seus filhos de Corinto tinham de enfrentar. Formaram-se partidos na 
comunidade: uns admiravam Paulo, outros Pedro, outros Apolo e o cristianismo tornava-se mais 
uma escola de sabedoria, na qual era possível optar por mestres distintos. A situação preocupou 
enormemente Paulo: além dos conflitos e rivalidades que a divisão provocava, estava em causa a 
essência da fé: é Cristo e só Cristo a única fonte de salvação. Ser baptizado é fazer parte do corpo de 
Cristo e participar no acontecimento salvador do qual Cristo é o único mediador.  

O Evangelho, S. Mateus refere como Jesus abandona Nazaré, o seu lugar de residência habitual, 
e se transfere para Cafarnaum e descobre que Jesus é a luz que Isaías referia: a “luz” que havia de 
eliminar as trevas e as sombras da morte. Na terra humilhada de Zabulão e Neftali, vai começar a 
brilhar a luz da libertação; e essa libertação vai atingir, também, os pagãos que acolherem o 
anúncio do Reino. O anúncio libertador de Jesus apresenta, desde logo, uma dimensão universal e é 
o lançamento da missão de Jesus: mostrar o “Reino” como realidade viva actuante, apresentam-se 
depois os primeiros discípulos que acolhem o apelo do “Reino” e que vão acompanhar Jesus na 
missão. A expressão “Reino de Deus” (ou “Reino dos céus”) refere-se, no Antigo Testamento e na 
época de Jesus, ao exercício do poder soberano de Deus sobre os homens e sobre o mundo. O seu 
primeiro anúncio resume-se no seguinte slogan: “arrependei-os porque o Reino dos céus está a 
chegar”. O convite à conversão é um convite a uma mudança radical na mentalidade, nos valores, 
na postura vital. Corresponde, fundamentalmente, a um reorientar a vida para Deus, a um 
reequacionar a vida, de modo a que Deus e os seus valores passem a estar no centro da existência 
do homem. Mateus apresenta Jesus a construir activamente o “Reino”: as suas palavras anunciam 
essa nova realidade e os seus gestos (os milagres, as vitórias sobre tudo o que tira a vida e a 
felicidade do homem) são sinais evidentes de que Deus começou já a reinar e a transformar a 
escravidão em vida e liberdade. Finalmente, S. Mateus descreve o chamamento dos primeiros 
discípulos e através da resposta pronta de Pedro e André, Tiago e João, propõe-se um exemplo da 
conversão radical ao “Reino” e de adesão às suas exigências. A iniciativa é de Jesus que chama os 
que Ele próprio escolheu, que os convida a segui-l’O e lhes propõe uma missão.  

 

A resposta dos discípulos ao chamamento é: renúncia à família, ao seu trabalho, às 
seguranças instituídas e seguir Jesus sem condições. Esta ruptura indicia uma 

opção radical pelo “Reino” e pelas suas exigências: eles serão pescadores de 
homens. Que renúncias estou disposto a fazer? 



Da Palavra… 

 

 

Segunda-feira, 27 
9:30 Exposição do Santíssimo e Confissões Fornos de Algodres 

17:30 Eucaristia Ramirão 

Terça-feira, 28  

S. Tomás de Aquino, 
presbítero e doutor da Igreja 

– MO 

14:30 Eucaristia  Lar da Misericórdia 

17:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

17:45 Eucaristia Cortiçô 

18:30 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 29 - - - - - - - - - 

Quinta-feira, 30 
17:00 Eucaristia Casal Vasco 

17:45 Eucaristia Furtado 

18:30 Eucaristia Algodres 

Sexta-feira, 31  

S. João Bosco,  
presbítero – MO 

18:00 Eucaristia Figueiró da Granja 

Sábado, 1 

16:00 Eucaristia Fuinhas 

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

17:00 Eucaristia Mata 

18:00 Eucaristia Algodres 

Domingo, 2 
Apresentação do 

Senhor 
FESTA 

9:00 Eucaristia Vila Chã  

9:50 Eucaristia Casal Vasco 

10:00 Celebração da Palavra Muxagata 

10:15 Celebração da Palavra Algodres 

10:30 Eucaristia Sobral Pichorro 

10:45 Eucaristia Infias 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres  

Eucaristia Figueiró da Granja 

14:30 
Eucaristia Cortiçô 

Eucaristia seguida de  
arremates das ofertas a S. Sebastião 

Maceira 
(N. Sra. dos Milagres) 

 

«  
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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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