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Somos  

Nós  

por   

Todos  
 

 

No “Somos Nós por Todos” é uma campanha que surgiu na primavera deste 

ano, devido à necessidade acrescida que as entidades responsáveis pela distribuição de 

cabazes de bens alimentares a famílias carenciadas do nosso Concelho estão a enfrentar.  

Agora, neste mês de Dezembro, retomamos a campanha “Somos Nós por 

Todos” com o objectivo de ajudar cada família em necessidade a que tenha um Natal 

mais digno. 

A Juventude Maria Vicentina (JMV), a trabalhar em parceria com o Grupo da 

Pastoral Social da Unidade Pastoral de Fornos de Algodres, está consciente da 

necessidade de recolha de alimentos com esta finalidade social e, assim, solicitamos a 

vossa ajuda para podermos ajudar quem mais precisa. Pedimos, em especial, alimentos 

como leite, arroz, massa, farinha, cereais, enlatados e outros bens alimentares com 

alargado prazo de validade.  

Salientamos que as famílias ajudadas por esta campanha serão, não só as que já 

se encontram sinalizadas como carenciadas, mas também casos de emergência que estão 

a ser identificados devido às circunstâncias atuais.  

Informamos, ainda que, durante a campanha, cumpriremos todas as precauções 

recomendadas nesta situação de pandemia.  

Ajude-nos a fazer chegar o Natal a casa de cada um. 

Somos Nós por Todos!  



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS 
 

Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. 

Está escrito no profeta Isaías: 

«Vou enviar à tua frente o meu mensageiro,  

que preparará o teu caminho. 

Uma voz clama no deserto:  

‘Preparai o caminho do Senhor,  

endireitai as suas veredas’».  

Apareceu João Baptista no deserto  

a proclamar um baptismo de penitência 

para remissão dos pecados. 

Acorria a ele toda a gente da região da Judeia  

e todos os habitantes de Jerusalém 

e eram baptizados por ele no rio Jordão,  

confessando os seus pecados. 

João vestia-se de pêlos de camelo,  

com um cinto de cabedal em volta dos rins, 

e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. 

E, na sua pregação, dizia:  

«Vai chegar depois de mim  

quem é mais forte do que eu, 

diante do qual eu não sou digno de me inclinar  

para desatar as correias das suas sandálias.  

Eu baptizo-vos na água,  

mas Ele baptizar-vos-á no Espírito Santo». 

  

1ª Leitura | Is 40, 1-5.9-11 

«Preparai o caminho do Senhor.» 

Salmo Responsorial | Sl 84 (85) 

Mostrai-nos o vosso amor e dai-nos a vossa salvação. 

2ª Leitura | 2 Pedro 3, 8-14 

«Esperamos os novos céus e a nova terra.» 

Evangelho | Mc 1, 1-8 

«Endireitai os caminhos do Senhor.» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia do 2º domingo de Advento constitui um veemente apelo ao reencontro 
do homem com Deus, à conversão. Por sua parte, Deus está sempre disposto a 
oferecer ao homem um mundo novo de liberdade, de justiça e de paz; mas esse 
mundo só se tornará uma realidade quando o homem aceitar reformar o seu coração, 
abrindo-o aos valores de Deus. 

Na primeira leitura, um profeta da época do Exílio da Babilónia garante aos exilados a 
fidelidade de Deus e a sua vontade de conduzir o Povo, através de um caminho fácil e direito, 
em direcção à terra da liberdade e da paz. Ao Povo, por sua vez, é pedido que dispa os seus 
hábitos de comodismo, de egoísmo e de auto-suficiência e aceite, outra vez, confrontar-se 
com os desafios de Deus. O profeta é, pois, enviado por Deus a anunciar “ao coração de 
Jerusalém” que a “consolação” do Senhor está próxima. A imagem do “falar ao coração” 
sugere a relação de amor entre Deus e o seu Povo, entre o amado e a amada…  

A segunda leitura aponta para a segunda vinda de Jesus. Convida-nos à vigilância, isto é, a 
vivermos dia-a-dia de acordo com os ensinamentos de Jesus, empenhando-nos na 
transformação do mundo e na construção do Reino. Se os crentes pautarem a sua vida por 
esta dinâmica de contínua conversão, encontrarão no final da sua caminhada terrena “os 
novos céus e a nova terra onde habita a justiça”. Os crentes devem viver uma vida 
consentânea com a vocação a que foram chamados, isto é, uma vida irrepreensível, “santa”, 
ao serviço de Deus, cheia de “piedade”, “sem pecado nem motivo algum de censura”. Essa 
conduta apressará a segunda vinda do Senhor e, consequentemente, a concretização da 
promessa desses “novos céus e nova terra onde habitará a justiça”. 

No Evangelho, João Baptista convida os seus contemporâneos e, claro, os homens de todas 
as épocas, a acolher o Messias libertador. A missão do Messias, diz João, será oferecer a todos 
os homens esse Espírito de Deus que gera vida nova e permite ao homem viver numa dinâmica 
de amor e de liberdade. No entanto, só poderá estar aberto à proposta do Messias quem tiver 
percorrido um autêntico caminho de conversão, de transformação, de mudança de vida e de 
mentalidade.  

De acordo com a catequese judaica, o Messias só chegaria quando Israel fosse a 
comunidade santa de Deus… Antes de o Messias chegar, o Povo devia, portanto, realizar um 
caminho de purificação e de conversão, de forma a tornar-se um Povo santo.  

O “baptismo de penitência” proposto por João deve ser assim entendido e representa um 
convite à mudança de vida, de comportamento, de mentalidade. O “deserto” é, no contexto da 
catequese judaica, o lugar onde o Povo de Deus realizou uma caminhada de purificação e de 
conversão.  

Foi no deserto que os israelitas libertados do Egipto passaram de uma mentalidade de 
escravos a uma mentalidade de homens livres, de uma mentalidade de egoísmo a uma 
mentalidade de partilha, de uma atitude descomprometida a uma Aliança com Deus, da 
desconfiança à confiança total num Deus que cumpre as suas promessas e que é fonte de vida 
e de liberdade para o seu Povo. A pregação de João lembrava aos israelitas a necessidade de 
voltar ao “deserto” e de percorrer um caminho semelhante àquele que os antepassados 
tinham percorrido.   



Da Palavra… 

 

 

Segunda-feira, 7  

S. Ambrósio,  
bispo e doutor da Igreja – MO 

17:00 Eucaristia Furtado 

17:45 Eucaristia Rancosinho 

18:30 Eucaristia Ramirão 

Terça-feira, 8 
 

IMACULADA 
CONCEIÇÃO  

DA VIRGEM SANTA 

MARIA 
Padroeira de 

Portugal  

9:00 Eucaristia Vila Chã 

9:15 Eucaristia Sobral Pichorro 

9:50 Eucaristia Cortiçô 

10:30 Eucaristia Maceira 

10:45 Eucaristia Infias 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres 

Eucaristia Figueiró da Granja 

14:30 
Eucaristia Casal Vasco 

Eucaristia Fuinhas 

15:30 Eucaristia Algodres 

16:00 Eucaristia Muxagata 

Quarta-feira, 9 - - - - - - - - - 

Quinta-feira, 10 - - - - - - - - - 

Sexta-feira, 11 

18:00 Eucaristia Figueiró da Granja 

20:00 
Ultreia e Eucaristia pelos irmãos 
falecidos do nosso Núcleo de 
Cursilhistas, pelo Marco e pelo Cláudio 

Casal Vasco 

Sábado, 12 

16:30 Eucaristia 
Fornos de Algodres 
(Igreja da Misericórdia) 

17:00 Eucaristia Mata 

18:15 Eucaristia Maceira 

Domingo, 13 
III Domingo  
do Advento 

9:00 Eucaristia Cortiçô 

9:15 Eucaristia  Muxagata 

9:50 Eucaristia Casal Vasco 

10:30 
Eucaristia Fuinhas  

Celebração da Palavra Sobral Pichorro 

10:45 Eucaristia Algodres 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres 

Eucaristia Figueiró da Granja 

14:30 Eucaristia Vila Chã 

15:30 Eucaristia Infias  
«  
 

7 a 13 dez | 20 

Contactos dos Párocos: P.
e
 Jorge Luís – 96 109 72 66; P.

e
 Marco Cabral – 96 696 13 12 

Aos Domingos, das 9h às 10h, na Rádio Imagem (87.6 FM) o programa “DIA DO SENHOR”  
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