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 D.  António Moi te i ro  

 pede prudência  

e  capacidade de adaptação    

 O presidente da Comissão Episcopal da 

Educação Cristã e Doutrina da Fé 

(CEECDF) pediu hoje (12/9/2020, em 

Viseu), que os catequistas sejam 

prudentes e “não tenham muita pressa” no regresso das sessões presenciais 

com crianças e adolescentes.  

“Deixemos que a escola inicie as suas atividades, as suas aulas, e nós 

comecemos em meados de outubro, finais de outubro, a nossa catequese, 

para vermos um pouco como se está a reagir à questão da pandemia”, disse 

D. António Moiteiro à Agência ECCLESIA 

O bispo de Aveiro destacou que há uma orientação fundamental para a 

organização dos espaços, “um grupo, uma sala”, pelo que se o grupo for 

grande, “é necessário dividi-lo”. 

Se não houver espaços suficientes, o responsável católico convida os 

catequistas e comunidades católicas a “inventar outras formas de educar na 

fé”, com o envolvimento das famílias. 

“O normal será a catequese presencial, mas onde não possível, podemos 

alterar a catequese presencial com a celebração da Eucaristia, por exemplo. 

Devemos interessar os pais, para que na semana em que não há sessão 

presencial, sejam eles a fazer com os filhos uma síntese de fé”, precisa. 

 “Não devemos ter medo, mas estarmos atentos. Não ter medo de avançar, 

mas sem nos desleixarmos na aplicação das normas e isto é fundamental”, 

apontou o bispo de Aveiro. 

D. António Moiteiro sublinha ainda que sessões de catequese online 

podem vir a ajudar as sessões presenciais. 
In Agência Ecclesia 



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS 

Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou-Lhe: 
«Se meu irmão me ofender, quantas vezes deverei perdoar-lhe?  
Até sete vezes?» 
Jesus respondeu: «Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. 
Na verdade, o reino de Deus pode comparar-se a um rei que quis ajustar contas com 
os seus servos. Logo de começo, apresentaram-lhe um homem que devia dez mil 
talentos. Não tendo com que pagar, senhor mandou que fosse vendido, com a 
mulher, os filhos e tudo quanto possuía, para assim pagar a dívida. 
Então o servo prostrou-se a seus pés, dizendo: 
‘Senhor, concede-me um prazo e tudo te pagarei’. 
Cheio de compaixão, o senhor daquele servo deu-lhe a liberdade e perdoou-lhe a 
dívida. Ao sair, o servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia cem 
denários. Segurando-o, começou a apertar-lhe o pescoço, dizendo: 
‘Paga o que me deves’. 
Então o companheiro caiu a seus pés e suplicou-lhe, dizendo:  
‘Concede-me um prazo e pagar-te-ei’. 
Ele, porém, não conseguiu e mandou-o prender, até que pagasse tudo quanto 
devia. Testemunhas desta cena, os seus companheiros ficaram muito tristes e foram 
contar ao senhor tudo o que havia sucedido. 
Então, o senhor mandou-o chamar e disse: 
‘Servo mau, perdoei-te, porque me pediste. 
Não devias, também tu, compadecer-te do teu companheiro, 
como eu tive compaixão de ti?’ 
E o senhor, indignado, entregou-o aos verdugos,  
até que pagasse tudo o que lhe devia. 
Assim procederá convosco meu Pai celeste,  
se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o coração».  

1ª Leitura | Sir 27, 33 – 28, 9 

«Perdoa a ofensa do teu próximo e quando pedires, as tuas faltas serão perdoadas.» 

Salmo Responsorial | Sl 102 (103) 

O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. 

2ª Leitura | Rom 14, 7-9 

«Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor.» 

Evangelho | Mt 18, 21-35 

«Não te digo que perdoes até sete vezes, mas até setenta vezes sete.» 
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… para a vida. 
 

 

A Palavra de Deus que a liturgia do 24º Domingo nos propõe fala do perdão. Apresenta-nos 
um Deus que ama sem cálculos, sem limites e sem medida; e convida-nos a assumir uma atitude 
semelhante para com os irmãos que, dia a dia, caminham ao nosso lado. 

A primeira leitura deixa claro que a ira e o rancor são sentimentos maus, que não convêm à 
felicidade e à realização do homem. Mostra como é ilógico esperar o perdão de Deus e recusar-se a 
perdoar ao irmão; e avisa que a nossa vida nesta terra não pode ser estragada com sentimentos, que 
só geram infelicidade e sofrimento. Particularmente interessante é a relação estabelecida aqui entre o 
perdão humano e o perdão divino: quem se recusa a perdoar ao irmão, como poderá ter a coragem de 
pedir o perdão de Deus?  

Na segunda leitura Paulo sugere aos cristãos de Roma que a comunidade cristã tem de ser o lugar 
do amor, do respeito pelo outro, da aceitação das diferenças, do perdão. Ninguém deve desprezar, 
julgar ou condenar os irmãos que têm perspectivas diferentes. Os seguidores de Jesus devem ter 
presente que há algo de fundamental que os une a todos: Jesus Cristo, o Senhor. Tudo o resto não tem 
grande importância. Fundamentalmente, Paulo recorda a todos – aos “fortes” e aos “débeis” – que 
pertencem ao Senhor. Os crentes, antes de se deixarem dividir e separar, devem ter consciência do 
essencial da fé e daquilo que os une: Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para a todos dar a mesma 
vida. A comunidade é uma família de irmãos, reunida à volta do mesmo Senhor. 

O Evangelho fala-nos de um Deus cheio de bondade e de misericórdia que derrama sobre os seus 
filhos – de forma total, ilimitada e absoluta – o seu perdão. Os crentes são convidados a descobrir a 
lógica de Deus e a deixarem que a lógica de perdão e de misericórdia sem limites e sem medida 
marque a sua relação com os irmãos. 

O mandamento do perdão não é novo. Os catequistas de Israel ensinavam a perdoar as ofensas e a 
não guardar rancor contra o irmão que tinha cometido qualquer falha. Os “mestres” de Israel 
estavam, no entanto, de acordo em que a obrigação de perdoar existia apenas em relação aos 
membros do Povo de Deus. A grande discussão girava, porém, à volta do número limite de vezes em 
que se devia perdoar. Todos, desde os mais exigentes aos mais misericordiosos, aceitavam, contudo, 
que o perdão tem limites e que não se deve perdoar indefinidamente. É nesta problemática que Jesus 
é envolvido pelos discípulos. Pedro, o porta-voz da comunidade, consulta Jesus acerca dos limites do 
perdão. Ele sabe que, quanto a isto, Jesus tem ideias radicais e, talvez com alguma ironia, pergunta a 
Jesus se, na sua perspectiva, se deve perdoar sempre. Jesus responde que não só se deve perdoar 
sempre, mas de forma ilimitada, total, absoluta. Deve-se perdoar sempre, a toda a gente, mesmo aos 
inimigos, e sem qualquer reserva, sombra ou prevenção. 

A parábola que é contada por Jesus é uma catequese sobre a misericórdia de Deus. Mostra como, 
na perspectiva de Deus, o perdão é ilimitado, total e absoluto. Depois, a parábola convida-nos a 
analisar as nossas atitudes e comportamentos face aos irmãos que erram. Mostra como neste 
capítulo, a nossa lógica está, tantas vezes, distante da lógica de Deus. Diante de qualquer falha do 
irmão, assumimos a pose de vítimas magoadas e, muitas vezes, tomamos atitudes de desforra e de 
vingança que são o sinal claro de que ainda não interiorizámos a lógica de Deus. Finalmente, a 
parábola sugere que existe uma relação entre o perdão de Deus e o perdão humano.  

O que significa, realmente, perdoar? Significa ceder sempre diante daqueles que nos 

magoam e nos ofendem? Significa encolher os ombros e seguir adiante quando nos 

confrontamos com uma situação que causa morte e sofrimento a nós ou a outros nossos 

irmãos? Não. Perdoar não significa isolar-se num silêncio ofendido, ou demitir-se das 

responsabilidades na construção de um mundo novo e melhor; mas significa estar sempre 

disposto a ir ao encontro, a estender a mão, a recomeçar o diálogo, a dar outra 

oportunidade. 



Da Palavra… 

 

 

 

 
 

Segunda-feira, 14 
Exaltação da Santa Cruz – 

FESTA  
20:30 Eucaristia Figueiró da Granja 

Terça-feira, 15  
Nossa Senhora das Dores 

– MO 
18:00 

Eucaristia em honra de Nossa 
Senhora das Dores 

Fornos de Algodres 
[Capela de N. Sra. das Dores] 

Quarta-feira, 16  
S. Cornélio, papa, e S. 

Cipriano, bispo, mártires 
– MO 

18:00 Eucaristia em honra de Sta. Eufémia Figueiró da Granja 
[Capela de Santa Eufémia] 

19:30 Eucaristia Infias 

Quinta-feira, 17 

18:00 Eucaristia Furtado 

18:45 Eucaristia Casal Vasco 

19:30 Eucaristia Algodres 

Sexta-feira, 18 19:30 Eucaristia Figueiró da Granja 

Sábado, 19 

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

18:00 
Eucaristia Ramirão 

Eucaristia Mata 

19:00 Eucaristia Rancosinho 

19:15 Eucaristia Muxagata 

Domingo, 20 
 

XXV DOMINGO  
DO 

TEMPO COMUM  

9:00 Eucaristia Vila Chã 

9:15 Eucaristia Sobral Pichorro 

9:50 Eucaristia Algodres 

10:30 Eucaristia Maceira  

10:45 Eucaristia Infias 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres  

Eucaristia Fuinhas 

14:30 Eucaristia Cortiçô 

15:30 Eucaristia Casal Vasco 

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

   

14 a 20 set |  20 

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

e
 Marco Cabral – 96 696 13 12 
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