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O Apostolado da Oração teve origem numa casa de 

estudo da Companhia de Jesus, em França (Vals, perto 

de Le Puy), na festa de S. Francisco Xavier do ano de 

1844. 

Naquela ocasião, o Padre Espiritual do Colégio – P. 

Francisco Xavier Gautrelet – fez uma conferência aos 

estudantes, em que explicou como podiam 

eficazmente satisfazer o desejo de colaborar com os que trabalhavam nos 

vários campos de apostolado para a salvação dos homens. Podiam fazê-lo, 

sem interromper o seu trabalho principal, que era o estudo, oferecendo 

com fim apostólico as suas orações, os seus sacrifícios e trabalhos. 

As ideias propostas pelo P. Gautrelet, que constituem o fundamento do 

Apostolado da Oração, foram recebidas com entusiasmo pelos estudantes e 

divulgadas primeiro nas terras vizinhas do colégio e depois em toda a França. 

Para difundir estas ideias, o próprio P. Gautrelet propôs uma pequena 

organização com o nome precisamente de «Apostolado da Oração», que teve a 

aprovação do Bispo de Le Puy e, em 1849, alcançou as primeiras indulgências do 

Papa Pio IX. 

A divulgação propriamente dita do Apostolado da Oração deve-se 

principalmente ao P. Henrique Ramière, também ele da Companhia de Jesus, que 

deve considerar-se o verdadeiro fundador, divulgador e organizador do Apostolado 

da Oração no mundo. 

O P. Ramière, por meio de numerosos escritos, em que soube harmonicamente 

unir a simplicidade de expressão e a profundidade de pensamento teológico, 

propagou o Apostolado da Oração em todas as classes de pessoas e a todos os níveis, 

e deu à Obra forma definitiva e organização estável. 

À morte do P. Ramière (1883), o Apostolado da Oração tinha já 35 mil centros, 

com mais de 13 milhões de associados nas várias partes do mundo. 

(Continua na próxima página) 
 



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: 
"Não tenhais medo dos homens, pois nada há encoberto que não venha a descobrir-se, 
nada há oculto que não venha a conhecer-se. 
O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia; 
e o que escutais ao ouvido proclamai-o sobre os telhados. 
Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. 
Temei antes Aquele que pode lançar na geena a alma e o corpo. 
Não se vendem dois passarinhos por uma moeda? 
E nem um deles cairá por terra sem consentimento do vosso Pai. 
Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. 
Portanto, não temais: valeis muito mais do que os passarinhos. 
A todo aquele que se tiver declarado por Mim diante dos homens 
também Eu Me declararei por ele diante do meu Pai que está nos Céus. 
Mas àquele que me negar diante dos homens, 
também Eu o negarei diante do meu Pai que está nos Céus".. 
 

 (Continuação da página anterior) 

O Apostolado da Oração em Portugal 

O Apostolado da Oração chegou a Portugal em 1864, trazido pelo italiano P. 

António Marcocci. Mas o grande impulsionador foi o seu colega P. Luís Prosperi, 

primeiro Director Nacional, o qual se dedicou ardorosamente às missões populares. 

Assim, em 1887 já se contavam em Portugal 1.074 Centros e cerca de 850.000 

associados e Zeladores. 

Actualmente, em Portugal, o Apostolado da Oração está presente em todas as 

dioceses e na maioria das paróquias. Nem em todos os Centros se respira a mesma 

vitalidade, é claro. Uns são modelares na fidelidade às práticas e reuniões, na 

inventiva de actividades, na animação paroquial; outros quase se reduzem às 

práticas do costume. 

Uma história com altos e baixos, como é a história dos homens, mas que não tem 

deixado de produzir abundantes frutos.  
  

1ª Leitura | Jer 20, 10-13 

«Salvou a vida dos pobres das mãos dos perversos.» 

Salmo Responsorial | Sl 68 (69) 

Pela vossa grande misericórdia, atendei-me, Senhor. 

2ª Leitura | Rom 5, 12-15 

Pelo dom gratuito do Senhor Jesus, novo Adão, triunfamos da própria morte. 

Evangelho | Mt 10, 26-33 

«Não temais os que matam o corpo.» 
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… para a vida. 
 

 

As leituras deste 12º domingo põem em relevo a dificuldade em viver como discípulo, 
dando testemunho do projecto de Deus no mundo. Sugerem que a perseguição está sempre 
no horizonte do discípulo. Mas garantem que a solicitude e o amor de Deus não abandonam 
o discípulo que dá testemunho da salvação. 

A primeira leitura apresenta-nos o exemplo de Jeremias. É o paradigma do profeta 
sofredor, que experimenta a perseguição, a solidão, o abandono por causa da Palavra; no 
entanto, não deixa de confiar em Deus e de anunciar, com coerência e fidelidade, as propostas 
de Deus para os homens. O profeta começa por descrever o quadro que o rodeia. Todo o 
ambiente faz pensar num esquema de julgamento sumário e de linchamento popular. O 
profeta corre sérios riscos de vida, ele, que nunca pretendeu magoar ninguém, mas somente 
anunciar com fidelidade a Palavra de Deus. Sente-se só, abandonado, marginalizado, perdido 
na mais negra solidão. Mas, apesar do sofrimento e da incompreensão que tem de enfrentar, o 
profeta não está só: ele confia em Deus, no seu poder, na sua justiça, no seu amor; e sabe que 
Deus nunca abandona o pobre que n’Ele confia. 

Na segunda leitura, Paulo demonstra aos cristãos de Roma como a fidelidade aos projectos 
de Deus gera vida e como uma vida organizada numa dinâmica de egoísmo e de auto-
suficiência gera morte. Paulo vai expor o seu raciocínio através de um jogo de oposições entre 
duas figuras: Adão e Jesus. Adão é a figura de uma humanidade que prescinde de Deus e das 
suas propostas e que escolhe caminhos de egoísmo, de orgulho e de auto-suficiência. Cristo 
propôs um outro caminho. Ele viveu numa permanente escuta de Deus e das suas propostas, 
na obediência total aos projectos do Pai. Esse caminho leva à superação do egoísmo, do 
orgulho, da auto-suficiência e faz nascer um Homem Novo, plenamente livre, que vive em 
comunhão com o Deus que é fonte de vida autêntica 

No Evangelho, é o próprio Jesus que, ao enviar os discípulos, os avisa para a inevitabilidade 
das perseguições e das incompreensões; mas acrescenta: “não temais”, que se repete por 3 
vezes. Ao enviar os discípulos que elegeu, Jesus assegura-lhes a sua presença, a sua ajuda, a 
sua protecção, a fim de que os discípulos superem o medo e a angústia que resultam da 
perseguição. As palavras de Jesus correspondem à bem-aventurança: “bem-aventurados sereis 
quando, por minha causa, vos insultarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal 
contra vós”. O cristão sabe que a vida definitiva é um dom, que Deus oferece àqueles 
acolheram a sua proposta e que aceitaram pôr a própria vida ao serviço do “Reino”. 

As últimas palavras do Evangelho contêm uma séria advertência de Jesus: a atitude do 
discípulo diante da perseguição condicionará o seu destino último: aqueles que se mantiveram 
fiéis a Deus e aos seus projectos e que testemunharam com desassombro a Palavra 
encontrarão vida definitiva; mas aqueles que procuraram proteger-se, comodamente 

instalados numa vida morna, sem riscos, sem chatices, e também sem 
coerência, terão recusado a vida em plenitude: esses não poderão fazer 
parte da comunidade de Jesus.  

 

As “bocas” dos outros, as críticas injustas, a solidão que dói mais do que 
tudo, alguma vez nos impediram de cumprir a missão que o nosso Deus 
nos confiou? 
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Da Palavra… 

 

 

 

  

 
 

Segunda-feira, 22 
18:00 Eucaristia Furtado 

18:45 Eucaristia Rancosinho 

19:30 Eucaristia Fornos de Algodres 

Terça-feira, 23 

18:30 
Eucaristia Cortiçô 

Eucaristia Sobral Pichorro 

19:30 
Eucaristia Fornos de Algodres 

Eucaristia Figueiró da Granja 

20:15 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 24 
NASCIMENTO DE S. 
JOÃO BAPTISTA – 

SOLENIDADE 

- - - - - - - - - 

Quinta-feira, 25 - - - - - -  - - - 

Sexta-feira, 26 

10:00 Eucaristia: Festa de São Pelágio Cortiçô 

18:00 
Eucaristia: São Josemaria 
Escrivá 

Ramirão (Lar) 

19:00 Eucaristia Casal Vasco 

19:30 Eucaristia Figueiró da Granja 

20:00 Eucaristia Algodres 

Sábado, 27 

16:30  Eucaristia Fornos de Algodres 
[Igreja da Misericórdia] 

18:00 
Eucaristia Ramirão 

Eucaristia Mata 

19:15 Eucaristia Maceira 

Domingo, 28 
 

XIII DOMINGO 
DO 

TEMPO COMUM 

 
à tarde 

S. PEDRO e  
S. PAULO, 
Apóstolos 

SOLENIDADE 

9:00 Eucaristia Cortiçô 

9:15 Eucaristia Fuinhas 

9:50 Eucaristia Casal Vasco 

10:30 Eucaristia Muxagata 

10:45 Eucaristia Infias 

11:45 Eucaristia  
Fornos de Algodres 

Sobral Pichorro 

14:30 Eucaristia Vila Chã 

15:30 Eucaristia Algodres 

18:00 Eucaristia 
Figueiró da Granja 
(Campo de Futebol) 

 

22 a 28 jun | 20 

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

e
 Marco Cabral – 96 696 13 12 
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