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«Peço a todos  

que parem de 

instrumentalizar  

as religiões» 

 O Papa Francisco afirmou hoje (22 de 

Agosto de 2020) que “Deus não quer que o 

Seu nome seja usado para aterrorizar as 

pessoas”, numa mensagem na rede social 

‘Twitter’ no ‘Dia Internacional das Vítimas 

de Violência baseada na Crença ou Religião’. 

“Deus não precisa ser defendido por ninguém e não quer que o Seu 

nome seja usado para aterrorizar as pessoas”, afirma Francisco. 

No tweet (mensagem), na rede social ‘Twitter’, o Papa pede “a 

todos que parem de instrumentalizar as religiões para incitar ao ódio, 

à violência, ao extremismo e ao fanatismo cego”. 

O ‘Dia Internacional das Vítimas de Violência baseada na Crença 

ou Religião’, que se assinala hoje (22 de agosto), foi aprovado pela 

ONU a 28 de maio de 2019. 

A Fundação pontifícia AIS – Ajuda à Igreja que Sofre considera 

que a violência religiosa “só piorou” no último ano e alerta para o 

“crescimento do terrorismo internacional” e a “tendência alarmante 

de ataques a edifícios e símbolos religiosos”. 
In Agência Ecclesia 



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS 

Naquele tempo, 
Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe 
e perguntou aos seus discípulos: 
«Quem dizem os homens que é o Filho do homem?». 
Eles responderam: 
«Uns dizem que é João Baptista, 
outros que é Elias, 
outros que é Jeremias ou algum dos profetas».  
Jesus perguntou: «E vós, quem dizeis que Eu sou?». 
Então, Simão Pedro tomou a palavra e disse: 
«Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo». 
Jesus respondeu-lhe: 
«Feliz de ti, Simão, filho de Jonas, 
porque não foram a carne e o sangue que to revelaram, 
mas sim meu Pai que está nos Céus. 
Também Eu te digo: Tu és Pedro; 
sobre esta pedra edificarei a minha Igreja,  
e as portas do Inferno não prevalecerão contra ela. 
Dar-te-ei as chaves do reino dos Céus: 
tudo o que ligares na terra será ligado nos Céus, 
e tudo o que desligares na terra  
será desligado nos Céus». 
Então, Jesus ordenou aos discípulos 
que não dissessem a ninguém 
que Ele era o Messias.  

1ª Leitura | Is 22, 19-23 

«Porei aos seus ombros a chave da casa de David.» 

Salmo Responsorial | Sl 137 (138) 

Senhor, a vossa misericórdia é eterna: não abandoneis a obra das vossas mãos. 

2ª Leitura | Rom 11, 33-36 

«D’Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas.» 

Evangelho | Mt 16, 13-20 

«Tu és Pedro e dar-te-ei as chaves do reino dos Céus.» 
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… para a vida. 
 

 

No centro da reflexão, que a liturgia do 21º Domingo do Tempo Comum nos propõe, 
estão dois temas à volta dos quais se constrói e se estrutura toda a existência cristã: 
Cristo e a Igreja. 

A primeira leitura mostra como se deve concretizar o poder “das chaves”. Aquele que 
detém “as chaves” não pode usar a sua autoridade para concretizar interesses pessoais e 
para impedir aos seus irmãos o acesso aos bens eternos; mas deve exercer o seu serviço 
como um pai que procura o bem dos seus filhos, com solicitude, com amor e com justiça. O 
simbolismo das chaves é particularmente sugestivo: o mordomo do palácio, entre outras 
coisas, conservava em seu poder as chaves do palácio real, administrava os bens do 
soberano, fixava a abertura e o fechamento das portas e definia quais os visitantes a 
introduzir junto do soberano. 

A segunda leitura é um convite a contemplar a riqueza, a sabedoria e a ciência de Deus 
que, de forma misteriosa e às vezes desconcertante, realiza os seus projectos de salvação do 
homem. Ao homem resta entregar-se confiadamente nas mãos de Deus e deixar que o seu 
espanto, reconhecimento e adoração se transformem num hino de amor e de louvor ao 
Deus salvador e libertador. 

O Evangelho convida os discípulos a aderirem a Jesus e a acolherem-n’O como “o 
Messias, o Filho de Deus”. Dessa adesão, nasce a Igreja – a comunidade dos discípulos de 
Jesus, convocada e organizada à volta de Pedro. A missão da Igreja é dar testemunho da 
proposta de salvação que Jesus veio trazer. À Igreja e a Pedro é confiado o poder das chaves 
– isto é, de interpretar as palavras de Jesus, de adaptar os ensinamentos de Jesus aos 
desafios do mundo e de acolher na comunidade todos aqueles que aderem à proposta de 
salvação que Jesus oferece. 

Este texto pode dividir-se em duas partes. A primeira, de carácter mais cristológico, 
centra-se em Jesus e na definição da sua identidade. A segunda, de carácter mais 
eclesiológico, centra-se na Igreja, que Jesus convoca à volta de Pedro. 

Na primeira parte, Jesus interroga duplamente os discípulos: acerca do que as pessoas 
dizem d’ Ele e acerca do que os próprios discípulos pensam. A opinião dos “homens” vê 
Jesus em continuidade com o passado. Não captam a condição única de Jesus, a sua 
novidade, a sua originalidade. Reconhecem, apenas, que Jesus é um homem convocado por 
Deus e enviado ao mundo com uma missão, como os profetas do Antigo Testamento… Mas 
não vão além disso. A opinião dos discípulos acerca de Jesus vai muito além da opinião 
comum. Pedro, porta-voz da comunidade dos discípulos, resume o sentir da comunidade do 
Reino na expressão: “Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo”. 

Na segunda parte, temos a resposta de Jesus. Jesus começa por felicitar Pedro pela 
clareza da fé que o anima. No entanto, essa fé não é mérito de Pedro, mas um dom de Deus. 
Pedro (os discípulos) pertence a essa categoria dos “pobres”, dos “simples”, abertos à 
novidade de Deus, que têm um coração disponível para acolher os dons e as propostas de 
Deus. Jesus nomeia Pedro para “administrador” e supervisor da Igreja, com autoridade para 
interpretar e adaptar os ensinamentos de Jesus a novas necessidades e situações. 



Da Palavra… 

 

 

 

 
 

Segunda-feira, 24  
S. Bartolomeu,  

Apóstolo – FESTA  

9:30 
Exposição do Santíssimo e 
Confissões 

Fornos de Algodres 

19:30 Eucaristia Fornos de Algodres 

Terça-feira, 25  - - - - - - - - - 

Quarta-feira, 26 - - - - - - - - - 

Quinta-feira, 27  
S. Mónica – MO 

18:30 Eucaristia Fornos de Algodres 

19:30 Eucaristia Infias 

Sexta-feira, 28  
S. Agostinho, bispo e 

doutor da Igreja – MO 

18:00 Eucaristia Rancosinho 

18:30 Eucaristia Maceira  

18:45 Eucaristia Casal Vasco 

19:30 
Eucaristia Algodres 

Eucaristia Figueiró da Granja 

Sábado, 29 
Martírio de S. João 

Baptista – MO 

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

18:00 
Eucaristia Mata 

Eucaristia Furtado 

19:15 Eucaristia Ramirão 

19:15 Eucaristia Muxagata 

Domingo, 30 
 

XXII DOMINGO  
DO 

TEMPO COMUM  

8:00 Eucaristia Vila Chã 

9:00 Eucaristia Cortiçô 

9:15 Eucaristia Sobral Pichorro  

9:50 Eucaristia Infias 

10:30 Eucaristia Maceira 

10:45 Eucaristia Algodres 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres  

Eucaristia Fuinhas 

15:00 Eucaristia Casal Vasco 

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