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B O L E T I M   
D O M I N I C A L  #188 

Unidade Pastoral de 

Fornos de Algodres 
Ano A | Tempo Comum 

13º Domingo 

 
 

O “Somos Nós por Todos” é 

uma campanha que surgiu da 

necessidade acrescida que as 

entidades responsáveis pela 

distribuição de cabazes de 

bens alimentares a famílias 

carenciadas do Concelho de 

Fornos de Algodres estão a 

enfrentar. 

 

A Juventude Maria Vicentina (JMV) trabalhou em parceria com o Grupo da 

Pastoral Social da Unidade Pastoral de Fornos de Algodres, sempre conscientes 

da necessidade de recolha de alimentos para podermos ajudar quem mais 

precisa. 

Estando esta campanha a terminar, queremos agradecer a todos quantos 

contribuíram para esta causa. Temos a certeza de que do pouco que cada um 

tem, deu quanto podia. Agradecemos aos Super’s e Minimercados da vila de 

Fornos de Algodres que prontamente nos disseram o seu “Sim” à nossa 

solicitação de colocação de caixas de recolha nos seus estabelecimentos. 

Agradecemos a ajuda da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 

Fornos de Algodres, que concordou em colocar uma das nossas caixas de recolha 

na sua sede. Agradecemos, ainda, o apoio do Agrupamento de Escuteiros de 

Fornos de Algodres, que nos ajudou a estar presente em todas as paróquias do 

Concelho (e não apenas nas paróquias pertencentes à Unidade Pastoral). 

Assim, para além da campanha estar presente na Diocese de Viseu, tornou-se 

possível alargá-la a algumas paróquias da Diocese da Guarda. Dizia São 

Vicente de Paulo que “uma óptima maneira para se exercitar no amor de Cristo, 

é acostumar-se a tê-lo sempre presente em nós”. 

Bem-haja. Somos Nós por Todos. 



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: 
"Quem ama o pai ou a mãe mais do que a Mim, não é digno de Mim; 
e quem ama o filho ou a filha mais do que a Mim, não é digno de Mim. 
Quem não toma a sua cruz para Me seguir, não é digno de Mim. 
Quem encontrar a sua vida há-de perdê-la;  
e quem perder a sua vida por minha causa, há-de encontrá-la. 
Quem vos recebe, a Mim recebe; e quem Me recebe,  
recebe Aquele que Me enviou. 
Quem recebe um profeta por ele ser profeta, receberá a recompensa de profeta; 
e quem recebe um justo por ele ser justo, receberá a recompensa de justo.  
E se alguém der de beber, nem que seja um copo de água fresca, 
a um destes pequeninos, por ele ser meu discípulo, 
em verdade vos digo: não perderá a sua recompensa". 

  
  

1ª Leitura | 2 Reis 4, 8-11.14-16a 

«Este é um santo homem de Deus: poderá cá ficar.» 

Salmo Responsorial | Sl 68 (69) 

Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. 

2ª Leitura | Rom 6, 3-4.8-11 

«Sepultados com Cristo pelo Baptismo, vivamos uma vida nova.» 

Evangelho | Mt 10, 37-42 

«Quem não toma a sua cruz não é digno de Mim. Quem vos recebe a Mim recebe.» 
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… para a vida. 
 

 

Nas leituras deste 13º Domingo do Tempo Comum, cruzam-se vários temas. No geral, os 
três textos que nos são propostos apresentam uma reflexão sobre alguns aspectos do 
discipulado. Fundamentalmente, diz-se quem é o discípulo: é todo aquele que, pelo 
baptismo, se identifica com Jesus, faz de Jesus a sua referência e O segue, e define-se a 
missão do discípulo: tornar presente na história e no tempo o projecto de salvação que Deus 
tem para os homens. 

Na primeira leitura mostra-se como todos podem colaborar na realização do projecto 
salvador de Deus. De uma forma directa (Eliseu) ou de uma forma indirecta (a mulher 
sunamita), todos têm um papel a desempenhar para que Deus se torne presente no mundo e 
interpele os homens. Este episódio situa-nos em Sunam, uma pequena cidade situada no sul 
da Galileia, em casa de uma mulher rica e sem filhos. A história da sunamita tem duas partes 
distintas: a descrição da hospitalidade que a mulher oferece ao profeta e que é recompensada 
por este com o anúncio do nascimento de um filho. 

A segunda leitura recorda que o cristão é alguém que, pelo Baptismo, se identificou com 
Jesus. A partir daí, o cristão deve seguir Jesus no caminho do amor e do dom da vida e 
renunciar definitivamente ao pecado. Ao ser baptizado, o cristão renuncia ao egoísmo e ao 
pecado, a fim de viver numa dinâmica de vida nova. O pecado passa a ser algo absolutamente 
incoerente e absurdo pois, pelo baptismo, o cristão enxertou-se em Cristo, isto é, passou a 
receber de Cristo a vida que o anima e alimenta. 

O Evangelho é uma catequese sobre o discipulado, com vários passos. Num primeiro passo, 
define o caminho do discípulo: o discípulo tem de ser capaz de fazer de Jesus a sua opção 
fundamental e seguir o seu mestre no caminho do amor e da entrega da vida. Num segundo 
passo, sugere que toda a comunidade é chamada a dar testemunho da Boa Nova de Jesus. No 
terceiro passo, promete uma recompensa àqueles que acolherem, com generosidade e amor, 
os missionários do “Reino”. 

Neste texto, S. Mateus apresenta um conjunto de exigências radicais para quem quer 
seguir Jesus; sugere que toda a comunidade deve anunciar Jesus e põe na boca de Jesus o 
anúncio de uma recompensa, destinada àqueles que acolherem os mensageiros do Evangelho. 
O seguimento de Jesus não é um caminho fácil e consensual, ladeado por aplausos e 
encorajamentos. Mas é um caminho radical, que obriga, muitas vezes, a rupturas e a opções 
exigentes. Cristo não admite “meias-tintas”: a primeira lealdade deve ser sempre com Jesus. Se 
a alternativa for escolher entre Jesus e a própria família, a escolha do discípulo deve recair 
sempre em Jesus. Se a alternativa for escolher entre Jesus e as próprias seguranças, a escolha 
do discípulo deve ser tomar a cruz e seguir Jesus, De resto, escolher Jesus e segui-l’O até à cruz 
não é um caminho de fracasso e de morte, mas é um caminho de vida.  

Empenho-me verdadeiramente em descobrir o papel que Deus me confia 
no seu projecto e em cumpri-lo com generosidade? Qual é o modelo e a 
referência fundamental à volta da qual a minha vida se ordena e se 
constrói? O projecto de Jesus é, para mim, uma opção radical, que eu 
abracei com convicção, a tempo inteiro e a “fundo perdido”, ou é um 
projecto em que eu “vou estando”, sem grande esforço ou compromisso, 
por inércia, por comodismo, por tradição? 
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Da Palavra… 

 

 

 

  

 

Segunda-feira, 29 
S. PEDRO e S. PAULO, 

Apóstolos 
SOLENIDADE 

18:00 Eucaristia Furtado 

18:45 Eucaristia Rancosinho 

19:30 Eucaristia Infias 

Terça-feira, 30 
18:00 Eucaristia Cortiçô 

18:45 Eucaristia Ramirão 

19:30 Eucaristia Fornos de Algodres 

Quarta-feira, 1  - - - - - - - - - 

Quinta-feira, 2 - - - - - -  - - - 

Sexta-feira, 3 
S. Tomé, Apóstolo – FESTA 

17:30 Eucaristia Fornos de Algodres 

18:15 Eucaristia Casal Vasco 

19:00 Eucaristia Algodres 

19:30 Eucaristia Figueiró da Granja 

Sábado, 4  
S. Isabel de Portugal – MO 

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

18:00 
Eucaristia Furtado 

Eucaristia Mata 

19:00 Eucaristia Rancosinho 

19:15 Eucaristia Fuinhas 

Domingo, 5 
 

XIV DOMINGO 
DO 

TEMPO COMUM 

9:00 Eucaristia Vila Chã 

9:15 Eucaristia Maceira 

9:50 Eucaristia Algodres 

10:30 Eucaristia Sobral Pichorro 

10:45 Eucaristia Casal Vasco 

11:45 Eucaristia  
Fornos de Algodres 

Muxagata 

14:30 Eucaristia Cortiçô 

15:30 Eucaristia Infias 

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

 

29 jun a 5 jul | 20 

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

e
 Marco Cabral – 96 696 13 12 
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