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 Consultar o médico em caso de doenças crónicas ou se estiver a 

fazer uma dieta com pouco sal ou com restrição de líquidos; 

 Utilize a linha SNS 24 (808 24 24 24) para aconselhamento e 

eventual encaminhamento para os serviços de saúde. 

  



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS 

Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-Se à beira-mar. Reuniu-se à sua volta tão grande 
multidão que teve de subir para um barco e sentar-Se, enquanto a multidão ficava na margem. 
Disse muitas coisas em parábolas, nestes termos: «Saiu o semeador a semear. Quando semeava, 
caíram algumas sementes ao longo do caminho: vieram as aves e comeram-nas. Outras caíram 
em sítios pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceram, porque a terra era pouco 
profunda; mas depois de nascer o sol, queimaram-se e secaram, por não terem raiz. Outras 
caíram entre espinhos e os espinhos cresceram e afogaram-nas. Outras caíram em boa terra e 
deram fruto: umas, cem; outras, sessenta; outras, trinta por um. Quem tem ouvidos, oiça». Os 
discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-Lhe: «Porque lhes falas em parábolas?». Jesus 
respondeu: «Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos Céus, mas a eles não. Pois 
àquele que tem dar-se-á e terá em abundância; mas àquele que não tem, até o pouco que tem 
lhe será tirado. É por isso que lhes falo em parábolas, porque vêem sem ver e ouvem sem ouvir 
nem entender. Neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ‘Ouvindo ouvireis, mas sem 
compreender; olhando olhareis, mas sem ver. Porque o coração deste povo tornou-se duro: 
endureceram os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para não acontecer que, vendo com os 
olhos e ouvindo com os ouvidos e compreendendo com o coração, se convertam e Eu os cure’. 
Quanto a vós, felizes os vossos olhos porque vêem e os vossos ouvidos porque ouvem! Em verdade 
vos digo: muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram e ouvir o que vós 
ouvis e não ouviram. Escutai, então, o que significa a parábola do semeador: Quando um homem 
ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o Maligno e 
arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu 
a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente 
em sítios pedregosos é o que ouve a palavra e a acolhe de 
momento com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, porque é 
inconstante, e, ao chegar a tribulação ou a perseguição por 
causa da palavra, sucumbe logo. Aquele que recebeu a semente 
entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste 
mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra, que assim 
não dá fruto. E aquele que recebeu a palavra em boa terra é o 
que ouve a palavra e a compreende. Esse dá fruto e produz ora 
cem, ora sessenta, ora trinta por um». 

1ª Leitura | Is 55, 10-11 

«A palavra que sai da minha boca não volta sem ter produzido o seu efeito.» 

Salmo Responsorial | Sl 64 (65) 

A semente caiu em boa terra e deu muito fruto. 

2ª Leitura | Rom 8, 18-23 

«As criaturas esperam a revelação dos filhos de Deus.» 

Evangelho | Mt 13, 1-23 

«Saiu o semeador a semear.» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia do 15º Domingo do Tempo Comum convida-nos a tomar consciência da 
importância da Palavra de Deus e da centralidade que ela deve assumir na vida dos 
crentes. 

A primeira leitura garante-nos que a Palavra de Deus é verdadeiramente fecunda e 
criadora de vida. Ela dá-nos esperança, indica-nos os caminhos que devemos percorrer e 
dá-nos o ânimo para intervirmos no mundo. É sempre eficaz e produz sempre efeito, 
embora não actue sempre de acordo com os nossos interesses e critérios. O autor deste 
texto, é um profeta que exerce a sua missão entre os exilados da Babilónia, por isso, 
procura consolar e manter acesa a esperança no meio de um povo amargurado, 
desiludido e decepcionado.  

A segunda leitura apresenta uma temática a solidariedade entre o homem e o resto da 
criação que, à primeira vista, não está relacionada com o tema deste domingo – a Palavra 
de Deus. Podemos, no entanto, dizer que a Palavra de Deus é que fornece os critérios para 
que o homem possa viver “segundo o Espírito” e para que ele possa construir o “novo céu 
e a nova terra” com que sonhamos. Na perspectiva de Paulo, o homem não é o único 
interessado na opção por uma vida “segundo o Espírito”: toda a criação está dependente 
das escolhas que o homem faz. Portanto, toda a criação aguarda ansiosamente que o 
homem escolha a vida “segundo o Espírito”. 

O texto do Evangelho de hoje vai um pouco mais além da parábola do semeador em 
si… Apresenta três partes: a parábola, um conjunto de “ditos” sobre a função das 
parábolas e a explicação da parábola. 

O Evangelho propõe-nos uma reflexão sobre a forma como acolhemos a Palavra e 
exorta-nos a ser uma “boa terra”, disponível para escutar as propostas de Jesus, para as 
acolher e para deixar que elas dêem abundantes frutos na nossa vida de cada dia. 
Garante-nos também que o “Reino” proposto por Jesus será uma realidade imparável, 
onde se manifestará em todo o seu esplendor e fecundidade a vida de Deus. 
Evidentemente, as diferenças do terreno significam, nesta “comparação”, as diferentes 
formas como é acolhida a semente. 

No entanto, nem sequer é isso que é mais significativo: o que aqui é verdadeiramente 
significativo é a quantidade espantosa de frutos que a semente lançada na “boa terra” 
produz… Tendo em conta que, na época, uma colheita de sete por um era considerada 
farta, os cem, sessenta e trinta por um deviam parecer aos ouvintes de Jesus algo de 
surpreendente, de exagerado, de milagroso… Com esta parábola, Jesus diz aos discípulos 
desiludidos: “coragem! Não desanimeis, pois apesar do aparente fracasso, o ‘Reino’ é uma 
realidade imparável; e o resultado final será algo de surpreendente, de maravilhoso, de 
inimaginável”.  

É verdade que, na nossa comunidade cristã, a Palavra de Jesus é a referência fundamental, à 

volta do qual se constrói a vida da comunidade e dos crentes? Temos consciência de que é a 

Palavra anunciada, proclamada, meditada, partilhada, celebrada, que cria a comunidade e que 
a alimenta no dia-a-dia? 
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Da Palavra… 

 

 

 
 

 
  

Segunda-feira, 13 
18:30 Eucaristia Furtado 

19:15 Eucaristia Cortiçô 

Terça-feira, 14 
18:30 Eucaristia Fornos de Algodres  

19:15 Eucaristia Ramirão 

20:00 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 15 

S. Boaventura, bispo e 
doutor da Igreja – MO  

17:30 Eucaristia Ramirão (Lar) 

18:30 Eucaristia Casal Vasco 

19:30 Eucaristia Algodres 

Quinta-feira, 16 

Nossa Senhora do Carmo 
– MO 

19:30 
Eucaristia em honra de  
Nossa Senhora do Carmo 

Fuinhas 

Sexta-feira, 17 
 Bb. Inácio de Azevedo, 

presbítero, 
e Companheiros, mártires – MO 

- - - - - - - - - 

Sábado, 18  
S. Bartolomeu dos 

Mártires, bispo – MO 

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

18:00 Eucaristia Mata 

19:00 Eucaristia Rancosinho 

19:15 Eucaristia Muxagata 

20:30 Eucaristia Figueiró da Granja 

Domingo, 19 
 

XVI DOMINGO 
DO 

TEMPO COMUM 

9:00 Eucaristia Cortiçô  

9:15 Eucaristia Sobral Pichorro 

9:50 Eucaristia Vila Chã 

10:30 Eucaristia Maceira 

10:45 Eucaristia Infias 

11:45 Eucaristia  
Fornos de Algodres 

Figueiró da Granja 

14:30 Eucaristia Casal Vasco  

15:30 Eucaristia Algodres 

18:00 
Eucaristia Solene em honra de 
Nossa Senhora do Carmo 

Fuinhas 
[Adro de Nossa 
Senhora do Carmo] 

  

13 a 19 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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