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FALECEU O BISPO  
D. ANACLETO OLIVEIRA  

 

D. Anacleto Oliveira, bispo de Viana do 

Castelo, faleceu na passada sexta-feira, dia 

18 de Setembro de 2020, aos 74 anos de 

idade. 

O bispo morreu na sequência de um despiste de automóvel, na 

Autoestrada 2 (A2) perto de Almodôvar, que ocorreu ao fim da manhã de 

sexta-feira; D. Anacleto Oliveira era o único ocupante da viatura. 

Fonte da GNR, citada pela Lusa, indicou que o óbito foi declarado no 

local e o corpo foi encaminhado para o serviço de Medicina Legal do 

Hospital de Beja. 

Numa nota de imprensa enviada à Agência ECCLESIA, a Diocese de 

Viana do Castelo comunica o falecimento “de forma inesperada” do bispo 

diocesano, convidando a uma “oração reforçada” e à “serenidade”. 

Anacleto Cordeiro Gonçalves Oliveira nasceu a 17 de julho de 1946, na 

freguesia de Cortes, em Leiria, e foi ordenado sacerdote a 15 de agosto de 

1970; após a ordenação, estudou Sagrada Escritura em Roma e na 

Alemanha, onde foi capelão de uma comunidade portuguesa durante 10 

anos. 

Nomeado bispo para auxiliar de Lisboa em 2005, a ordenação episcopal 

decorreu no Santuário de Fátima no dia 24 de abril desse ano, presidida por 

D. Serafim Ferreira e Silva, então Bispo da Diocese de Leiria-Fátima. 

No dia 11 de junho de 2010 foi nomeado bispo de Viana do Castelo. 

Na Conferência Episcopal Portuguesa, D. Anacleto Oliveira, presidia 

atualmente à Comissão Episcopal Liturgia e Espiritualidade e à Comissão 

de Tradução da Bíblia para português a partir dos textos originais, que está 

em curso.                                                                                          In Agência Ecclesia 



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola: 
«O reino dos Céus pode comparar-se a um proprietário, 
que saiu muito cedo a contratar trabalhadores para a sua vinha. 
Ajustou com eles um denário por dia e mandou-os para a sua vinha. 
Saiu a meio da manhã, viu outros que estavam na praça ociosos e disse-lhes: 
‘Ide vós também para a minha vinha e dar-vos-ei o que for justo’.  
E eles foram. 
Voltou a sair, por volta do meio-dia e pelas três horas da tarde, e fez o mesmo. 
Saindo ao cair da tarde, encontrou ainda outros que estavam parados e disse-lhes: 
‘Porque ficais aqui todo o dia sem trabalhar?’  
Eles responderam-lhe: ‘Ninguém nos contratou’.  
Ele disse-lhes: ‘Ide vós também para a minha vinha’. 
Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao capataz: 
«Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário,  
a começar pelos últimos e a acabar nos primeiros’. 
Vieram os do entardecer e receberam um denário cada um. 
Quando vieram os primeiros, julgaram que iam receber mais,  
mas receberam também um denário cada um. 
Depois de o terem recebido, começaram a murmurar contra o proprietário, dizendo: 
‘Estes últimos trabalharam só uma hora e deste-lhes a mesma paga que a nós, 
que suportámos o peso do dia e o calor’. 
Mas o proprietário respondeu a um deles: 
‘Amigo, em nada te prejudico. Não foi um denário que ajustaste comigo?  
Leva o que é teu e segue o teu caminho. Eu quero dar a este último tanto como a ti. 
Não me será permitido fazer o que eu quero do que é meu?  
Ou serão maus os teus olhos porque eu sou bom?’ 
Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos».  

1ª Leitura | Is 55, 6-9 

«Os meus pensamentos não são os vossos.» 

Salmo Responsorial | Sl 144 (145) 

O Senhor está perto de quantos O invocam. 

2ª Leitura | Filip 1, 20c-24.27a 

«Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro.» 

Evangelho | Mt 20, 1-16a 

«Serão maus os teus olhos porque eu sou bom?» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia do 25º Domingo convida-nos a descobrir um Deus cujos caminhos e cujos 
pensamentos estão acima dos caminhos e dos pensamentos dos homens, quanto o céu está 
acima da terra. Sugere-nos, em consequência, a renúncia aos esquemas do mundo e a 
conversão aos esquemas de Deus. 

A primeira leitura pede aos crentes que voltem para Deus. “Voltar para Deus” é um 
movimento que exige uma transformação radical do homem, para que os seus pensamentos e 
acções reflictam a lógica, as perspectivas e os valores de Deus. O apelo do profeta é, portanto, a 
um recomeço. Nesses novos caminhos que as vicissitudes da história vão abrir aos exilados, é 
preciso que este Israel renovado pela experiência do Exílio continue a procurar o Senhor, a 
invocá-l’O, a cultivar laços de comunhão e de proximidade com Ele. 

A segunda leitura apresenta-nos o exemplo de um cristão (Paulo) que abraçou, de forma 
exemplar, a lógica de Deus. Renunciou aos interesses pessoais e aos esquemas de egoísmo e de 
comodismo, e colocou no centro da sua existência Cristo, os seus valores, o seu projecto. Paulo, 
Cristo é que é a autêntica vida. Ele é a razão de ser e de viver do apóstolo. Na perspectiva de 
Paulo, a morte seria bem-vinda, não como libertação das dificuldades e das dores que se 
experimentam na vida terrena, mas como caminho directo para o encontro definitivo, imediato, 
sem intermediários, com Cristo. 

O Evangelho diz-nos que Deus chama à salvação todos os homens, sem considerar a 
antiguidade na fé, os créditos, as qualidades ou os comportamentos anteriormente assumidos. A 
Deus interessa apenas a forma como se acolhe o seu convite. Pede-nos uma transformação da 
nossa mentalidade, para que a nossa relação com Deus não seja marcada pelo interesse, mas 
pelo amor e pela gratuidade. 

A parábola refere-se, portanto, a um dono de uma vinha que, ao romper da manhã, se dirigiu 
à praça e chamou os seus “clientes” para trabalhar na sua vinha, ajustando com eles o preço 
habitual: um denário. O volume de tarefas a realizar fez com que ele voltasse a sair e trouxesse, 
de cada vez novos trabalhadores. O trabalho decorreu sem incidentes, até ao final do dia. Ao 
anoitecer, os trabalhadores foram chamados a fim de receberem a paga do trabalho. Todos 
receberam a mesma paga: um denário. Contudo, os trabalhadores da primeira hora (os “clientes” 
habituais do dono da vinha) manifestaram a sua surpresa e o seu desconcerto por, desta vez, não 
terem recebido um tratamento “de favor”. A resposta final do dono da vinha afirma que ninguém 
tem nada a reclamar se ele decide derramar a sua justiça e a sua misericórdia sobre todos, sem 
excepção. 

Para Deus, não há tratamento “especial” por antiguidade; para Deus, todos os seus filhos são 
iguais e merecem o seu amor. A parábola serviu a Jesus, também, para denunciar a concepção 
que os teólogos de Israel tinham de Deus e da salvação. Segundo esta perspectiva, Deus não dá 
nada; é o homem que conquista tudo.  

Entender que Deus não é um negociante, mas um Pai cheio de amor pelos seus filhos, significa 

também renunciar a uma lógica interesseira no nosso relacionamento com ele. O cristão não faz 

as coisas por interesse, ou de olhos postos numa recompensa (o céu, a "sorte" na vida, a 

eliminação da doença, o adivinhar a chave do Euromilhões), mas porque está convicto de que esse 

comportamento que Deus lhe propõe é o caminho para a verdadeira vida. Quem segue o caminho 

certo, é feliz, encontra a paz e a serenidade e colhe, logo aí, a sua recompensa. 



Da Palavra… 

 

 

 

 
 

Segunda-feira, 21  
S. Mateus, Apóstolo e 

Evangelista – FESTA  
9:30 Exposição do Santíssimo e Confissões Fornos de Algodres 

Terça-feira, 22  

18:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

18:45 Eucaristia Cortiçô 

19:45 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 23 
18:30 Eucaristia Rancosinho 

19:30 Eucaristia (Cláudio e Marco) Fornos de Algodres 

Quinta-feira, 24 

18:30 Eucaristia Casal Vasco 

19:00 Eucaristia Sobral Pichorro 

19:30 Eucaristia Algodres 

Sexta-feira, 25 19:30 Eucaristia Figueiró da Granja 

Sábado, 26 

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

18:00 
Eucaristia Furtado 

Eucaristia Mata 

19:00 Eucaristia Ramirão 

19:15 Eucaristia Maceira 

Domingo, 27 
 

XXVI DOMINGO  
DO 

TEMPO COMUM  

9:00 Eucaristia Cortiçô  

9:15 Eucaristia Fuinhas 

9:50 Eucaristia Casal Vasco  

10:30 Eucaristia Muxagata 

10:45 Eucaristia Algodres  

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres  

Eucaristia Sobral Pichorro 

14:30 Eucaristia Vila Chã 

15:30 Eucaristia Infias 

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

   

21 a 27 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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