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 «Depois desta crise temos 

que sair melhores»  
 O Papa Francisco disse, na passada quarta-

feira, na audiência geral na Biblioteca do Palácio 

Apostólico, no Vaticano, que a pandemia Covid-19 

colocou a sociedade “em crise” mas a opção é sair melhor ou pior. 

O Papa alertou para as crianças que hoje estão a morrer à “fome devido a 

uma má distribuição da riqueza” e para as crianças que “não têm direito à 

escola, pelo mesmo motivo”. 

“A pandemia colocou-nos em crise mas de uma crise não se pode sair 

igual, ou saímos melhores ou piores, essa é a nossa opção. Depois da crise 

continuaremos com esse sistema económico de injustiça social e de desprezo 

pelo cuidado do ambiente?”, questionou. 

Francisco salientou que a pandemia “pôs em evidência e agravou os 

problemas sociais”, especialmente a desigualdade, e exemplificou que se 

“alguns podem trabalhar de casa, para muitos outros isto é impossível”, nas 

crianças e “apesar das dificuldades” algumas continuaram “a receber uma 

educação escolar” mas muitas tiveram “uma brusca interrupção”, e 

enquanto as “nações poderosas podem emitir moeda para enfrentar a 

emergência”, para outras “significaria hipotecar o futuro”. 

“No mundo de hoje, muito poucas pessoas ricas possuem mais do que o 

resto da humanidade. É uma injustiça que clama aos céus”. 

Francisco assinalou que por causa da pandemia e das suas 

“consequências sociais, muitos correm o risco de perder a esperança” e neste 

“tempo de incerteza e angústia”, convidou todos a “aceitarem o dom da 

esperança que vem de Cristo”, quem “ajuda a navegar nas águas 

tumultuosas da doença, da morte e da injustiça”. 
In Agência Ecclesia 



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS 

Naquele tempo, 
Jesus começou a explicar aos seus discípulos 
que tinha de ir a Jerusalém 
e sofrer muito da parte dos anciãos, 
dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas; 
que tinha de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. 
Pedro, tomando-O à parte, 
começou a contestá-l’O, dizendo: 
«Deus Te livre de tal, Senhor! Isso não há-de acontecer!». 
Jesus voltou-Se para Pedro e disse-lhe: 
«Vai-te daqui, Satanás. 
Tu és para mim uma ocasião de escândalo, 
pois não tens em vista as coisas de Deus, mas dos homens». 
Jesus disse então aos seus discípulos: 
«Se alguém quiser seguir-Me, renuncie a si mesmo,  
tome a sua cruz e siga-Me.  
Pois quem quiser salvar a sua vida há-de perdê-la; 
mas quem perder a sua vida por minha causa, 
há-de encontrá-la. 
Na verdade, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, 
se perder a sua vida? 
Que poderá dar o homem em troca da sua vida? 
O Filho do homem há-de vir na glória de seu Pai, 
com os seus Anjos, 
e então dará a cada um segundo as suas obras».  

1ª Leitura | Jer 20, 7-9 

«A palavra do Senhor tornou-se para mim ocasião de insultos.» 

Salmo Responsorial | Sl 62 (63) 

A minha alma tem sede de Vós, meu Deus. 

2ª Leitura | Rom 12, 1-2 

«Oferecei-vos como vítima viva.» 

Evangelho | Mt 16, 21-27 

«Se alguém quiser seguir-Me, renuncie a si mesmo.» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia do 22º Domingo convida-nos a descobrir a “loucura da cruz”: o acesso a 
essa vida verdadeira e plena que Deus nos quer oferecer passa pelo caminho do amor e 
do dom da vida (cruz). 

Na primeira leitura, o profeta Jeremias descreve a sua experiência de “cruz”. Seduzido por 
Deus, Jeremias colocou toda a sua vida ao Seu serviço e dos Seus projectos. Nesse “caminho”, ele 
teve que enfrentar os poderosos e pôr em causa a lógica do mundo; por isso, conheceu o 
sofrimento, a perseguição, a solidão… É essa a experiência de todos aqueles que acolhem a 
Palavra de Deus no seu coração e vivem em coerência com os valores de Deus. De natureza 
sensível e cordial, homem de paz, Jeremias não foi feito para o confronto, para a violência das 
palavras ou dos gestos; mas Deus chamou-o para era profeta numa época bastante complicada 
da história do povo hebreu.  

A segunda leitura convida os cristãos a oferecerem toda a sua existência de cada dia a Deus. 
Paulo garante que é esse o sacrifício que Deus prefere. O que é que significa oferecer a Deus toda 
a existência? Significa não nos conformarmos com a lógica do mundo, aprendermos a discernir os 
planos de Deus e a viver em conformidade. Os cristãos são aqueles que se entregam 
completamente nas mãos de Deus e que, em todos os instantes da sua existência, vivem para 
Deus. Essa oferta será um “sacrifício” agradável a Deus. Na sua relação com Deus, com os outros 
homens e com o mundo, o cristão deve renunciar aos caminhos do egoísmo, do orgulho, da auto-
suficiência, da injustiça e do pecado; e deve procurar conhecer os projectos de Deus, acolhê-los 
no coração e viver em coerência total com as suas propostas. 

No Evangelho, Jesus avisa os discípulos de que o caminho da vida verdadeira não passa pelos 
triunfos e êxitos humanos, mas passa pelo amor e pelo dom da vida (até à morte na cruz). Jesus 
vai percorrer esse caminho; e quem quiser ser seu discípulo tem de aceitar percorrer um 
caminho semelhante. 

O nosso texto pode, claramente, dividir-se em duas partes. Na primeira, Jesus anuncia aos 
discípulos a sua paixão; na segunda, Jesus apresenta uma instrução sobre o significado e as 
exigências de ser seu discípulo. A primeira parte começa com o anúncio de Jesus de que o 
caminho para a ressurreição passa pelo sofrimento e pela morte na cruz. Pedro não está de 
acordo com este final e opõe-se. A oposição de Pedro significa que a sua compreensão do 
mistério de Jesus ainda é muito imperfeita. 

Na segunda parte, Jesus apresenta uma instrução sobre as atitudes próprias do discípulo. 
Quem quiser ser discípulo de Jesus, tem de “renunciar a si mesmo”, “tomar a cruz” e seguir Jesus 
no seu caminho de amor, de entrega e de dom da vida. O cristão não pode viver fechado em si 
próprio, preocupado apenas em concretizar os seus sonhos pessoais, os seus projectos de 
riqueza, de segurança, de bem-estar, de domínio, de êxito, de triunfo… O cristão deve fazer da 
sua vida um dom generoso a Deus e aos irmãos. Só assim ele poderá ser discípulo de Jesus e 
integrar a comunidade do Reino.  

 

Deus nunca prometeu um caminho fácil de glórias e de triunfos 

humanos. Temos consciência disso e estamos dispostos a seguir esse 

caminho? Estou disposto a correr todos os riscos para que a Palavra de 

Deus alcance a vida dos meus irmãos e renove o mundo? 



Da Palavra… 

 

 

 

 
 

Segunda-feira, 31  - - - - - - - - - 

Terça-feira, 1  - - - - - - - - - 

Quarta-feira, 2 
18:30 Eucaristia Furtado 

19:30 Eucaristia Cortiçô 

Quinta-feira, 3 
S. Gregório Magno, papa 
e doutor da Igreja – MO 

18:30 Eucaristia Ramirão 

19:30 Eucaristia Infias 

Sexta-feira, 4  

18:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

18:45 Eucaristia Casal Vasco 

19:30 
Eucaristia Algodres 

Eucaristia Figueiró da Granja 

Sábado, 5 

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

18:00 Eucaristia Mata 

19:00 Eucaristia Rancosinho 

19:15 Eucaristia Fuinhas 

Domingo, 6 
 

XXIII 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  

Eucaristia Muxagata 

15:00 Eucaristia Infias 

16:00 Eucaristia Cortiçô 

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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