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«Sociedade que não protege,  

não cuida,  

não admira os mais velhos,  

está condenada ao fracasso» 

A Igreja Católica vai promover celebrações e iniciativas culturais para assinalar 

o Dia dos Avós, na festa litúrgica de São Joaquim e de Santa Ana, os avós de Jesus, 

este domingo, destacando a importância de respeitar os mais velhos. 
Os bispos católicos salientam que o Dia dos Avós “é uma oportunidade para dar 

graças, abraçar e celebrar a presença dos avós no passado e no presente, ir às 

próprias raízes e descobrir neles a ternura e o amor de Deus”. 

A Comissão Episcopal do Laicado e Família (CELF) convida a sociedade a 

celebrar o “tesouro” que os avós representam, em particular perante a atual 

pandemia. 

“Neste tempo que vivemos, precisamos de o dizer de forma clara, de o defender de 

forma assertiva. E os tesouros são protegidos, tocados com cuidado e admiração. 

Uma sociedade que não protege, não cuida, não admira os mais velhos, está 

condenada ao fracasso”, refere o organismo episcopal. 

A CELF destaca a importância do “testemunho concreto e real de outros tempos, 

tantas vezes marcados por dificuldades, lutas e carências”. 

“Talvez sintamos a vontade de correr para os braços de um avô velhinho, de uma 

avó sozinha. Ou de rezar por quem já partiu. Ou de contar a um filho, a uma neta, a 

história dos avós, dos bisavós, de todos os que nos deram a vida”, acrescenta a 

mensagem. 

“O dia dos avós é uma oportunidade para dar graças, abraçar  

e celebrar a presença dos avós no passado e no presente,  

ir às próprias raízes e descobrir neles a ternura e o amor de Deus.” 



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS 

Naquele tempo, disse Jesus às multidões: 
“O reino dos Céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. 
O homem que o encontrou tornou a escondê-lo 
e ficou tão contente  
que foi vender tudo quanto possuía e comprou aquele campo. 
O reino dos Céus é semelhante a um negociante  
que procura pérolas preciosas. 
Ao encontrar uma de grande valor, 
foi vender tudo quanto possuía e comprou essa pérola. 
O reino dos Céus é semelhante a uma rede  
que, lançada ao mar, apanha toda a espécie de peixes. 
Logo que se enche, puxam-na para a praia  
e, sentando-se, escolhem os bons para os cestos  
e o que não presta deitam-no fora. 
Assim será no fim do mundo:  
os Anjos sairão a separar os maus do meio dos justos 
e a lançá-los na fornalha ardente.  
Aí haverá choro e ranger de dentes. 
Entendestes tudo isto?”  
Eles responderam-Lhe: 
“Entendemos”. 
Disse-lhes então Jesus: 
“Por isso, todo o escriba instruído sobre o reino dos Céus  
é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro  
coisas novas e coisas velhas”.  

1ª Leitura | 1 Reis 3, 5.7-12 

«Dai ao vosso servo um coração inteligente para saber distinguir o bem do mal.» 

Salmo Responsorial | Sl 118 (119) 

Quanto amo, Senhor, a vossa lei! 

2ª Leitura | Rom 8, 28-30 

«Deus concorre em tudo para o bem daqueles que O amam.» 

Evangelho | Mt 13, 44-52 

«Vendeu tudo quanto possuía para comprar aquele campo.» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia deste 17º domingo convida-nos a reflectir nas nossas prioridades, nos 
valores sobre os quais fundamentamos a nossa existência. Sugere, especialmente, 
que o cristão deve construir a sua vida sobre os valores propostos por Jesus. 

A primeira leitura apresenta-nos o exemplo de Salomão, rei de Israel. Ele é o protótipo 
do homem “sábio”, que consegue perceber e escolher o que é importante e que não se 
deixa seduzir e alienar por valores efémeros. O “sonho” de Salomão está estruturado na 
forma de um diálogo entre Deus e Salomão. Há, em primeiro lugar, uma interpelação de 
Deus (“que posso Eu dar-te?”); e há, depois, uma resposta de Salomão: consciente da 
grandeza da sua tarefa e das suas próprias limitações, o jovem rei pede a Deus que lhe dê 
um coração “sábio” para governar com justiça. A prece do rei é atendida e Deus concede a 
Salomão uma “sabedoria” inigualável. 

A segunda leitura convida-nos a seguir o caminho e a proposta de Jesus. Esse é o valor 
mais alto, que deve sobrepor-se a todos os outros valores e propostas. O projecto de Jesus 
não é um acontecimento casual, mas algo que, desde sempre, está previsto nos planos de 
Deus. Aos que aderem a esse projecto, Deus chama-os a identificarem-se com o seu filho, 
liberta-os do egoísmo e do pecado e fá-los, com Jesus, chegar à vida nova e plena 
(justificação). 

No Evangelho, recorrendo à linguagem das parábolas, Jesus recomenda aos seus 
seguidores que façam do Reino de Deus a sua prioridade fundamental. Todos os outros 
valores e interesses devem passar para segundo plano, face a esse “tesouro” supremo que é 
o Reino.  

O texto do Evangelho deste domingo pode ser dividido em três partes. Em cada uma 
delas, há aspectos e questões que convém pôr em relevo e ter em conta. Na primeira parte, 
temos duas parábolas – a parábola do tesouro escondido no campo e a parábola da pérola 
preciosa.  

A questão principal abordada nesta primeira parte é a da descoberta do valor e da 
importância do Reino. Quer a parábola do tesouro escondido, quer a parábola da pérola 
preciosa, sugerem que o Reino proposto por Jesus (esse mundo de paz, de amor, de 
fraternidade, de serviço, de reconciliação que Jesus veio anunciar e oferecer) é um “tesouro” 
precioso, que os seguidores de Jesus devem abraçar, antes de qualquer outro valor ou 
proposta. Ora, quando alguém encontra um “tesouro” como esse, deve elegê-lo como a 
riqueza mais preciosa, o fim último da própria existência, o valor fundamental pelo qual se 
renuncia a tudo o resto e pelo qual se está disposto a pagar qualquer preço. 

 

O que me seduz e que eu abraço é o imediato, o 
brilhante, o sedutor, ainda que efémero, ou é o que é 
exigente e radical mas que me permite conquistar 

uma felicidade duradoura e concretizar o meu papel 
no mundo, na empresa, na família ou na minha 

comunidade cristã?  
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Da Palavra… 

 

 

 
 

 

Segunda-feira, 27 - - - - - - - - - 

Terça-feira, 28 

17:30 Eucaristia Ramirão (lar) 

18:30 Eucaristia Fornos de Algodres 

19:15 Eucaristia Ramirão 

20:00 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 29 

S. Marta – MO 
- - - - - - - - - 

Quinta-feira, 30 - - - - - - - - - 

Sexta-feira, 31  

S. Inácio de Loiola, 
presbítero – MO 

17:30 Eucaristia Furtado 

18:30 Eucaristia Casal Vasco 

19:30 
Eucaristia Algodres 

Eucaristia Figueiró da Granja 

Sábado, 1  
S. Afonso Maria de 

Ligório, bispo e doutor da 
Igreja – MO 

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

18:00 Eucaristia Mata 

19:00 Eucaristia Rancosinho 

19:15 Eucaristia Fuinhas 

Domingo, 2 
 

XVIII DOMINGO  
DO 

TEMPO COMUM 

9:00 Eucaristia Cortiçô 

9:15 Eucaristia Maceira  

9:50 Eucaristia Casal Vasco  

10:30 Eucaristia Sobral Pichorro 

10:45 Eucaristia Infias 

11:45 Eucaristia  
Fornos de Algodres 

Muxagata  

14:30 Eucaristia Vila Chã 

15:30 Eucaristia Algodres 

18:00 Eucaristia 
 Figueiró da Granja 
[Campo de Futebol] 

   

27 jul  a  2 ago |  20 

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

e
 Marco Cabral – 96 696 13 12 
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