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A Cerimónia Nacional da Partilha da Luz 

da Paz de Belém de 2020, vai realizar-se na 

Sé de Vila Real, domingo, dia 13 de Dezembro. 

Devido à pandemia de Covid-19, a luz que 

será partilhada não será a “Luz da Paz que foi 

acesa em Belém”, no dia 16 de Novembro, mas, 

sim, a “Luz da Paz de Belém, que se mantém 

permanentemente acesa na paróquia de Mateus, na 

diocese de Vila Real”. 

Na celebração estarão presentes as várias 

regiões escutistas que correspondem às 

dioceses portuguesas (incluindo Viseu). 

“Estes serão os agentes da distribuição da Luz da Paz pelo território, com o objectivo de 

partilha e multiplicação pelos hospitais, instituições e comunidades, querendo chegar ao maior 

número de pessoas possível, marcando cada um com o ato de partilha da Luz da Paz, do Amor, 

da Solidariedade e da Celebração do Natal de Jesus”, refere em comunicado o Corpo 

Nacional de Escutas. 

“Unidos na Luz, unidos na esperança”, é o tema que este ano os escuteiros de 

todo o país se propõem viver. 

“Vivemos, por estes dias, momentos difíceis, tempos de escuridão que o contexto pandémico 

lançou sobre as nossas vidas. Contudo, somos impelidos a não parar, somos desafiados a celebrar, 

em especial neste Natal, com gestos de partilha, amor, paz e alegria”, assinalam os escuteiros 

portugueses. 

A iniciativa “Luz da Paz de Belém” começou em 1986 pela Austrian Broadcasting 

Company, como parte de uma iniciativa de caridade para crianças em dificuldades, na 

Áustria e em países limítrofes. Desde 1989, tem sido concretizada em cooperação entre 

escuteiros e guias de inúmeros países, o que permite que a Luz seja partilhada pela 

Europa e fora dela, ganhando, assim, a iniciativa um âmbito mundial. 

Este ano foi Maria Khoury, uma jovem de Belém que recolheu a Luz na Gruta da 

Natividade e a entregou à companhia aérea Austrian Airlines que fez o seu transporte até 

à Áustria.  



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO 
 

Apareceu um homem enviado por Deus, chamado João. 

Veio como testemunha, para dar testemunho da luz, 

a fim de que todos acreditassem por meio dele. 

Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. 

Foi este o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram, de Jerusalém, 

sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem: «Quem és tu?» 

Ele confessou a verdade e não negou; ele confessou: 

«Eu não sou o Messias». 

Eles perguntaram-lhe: «Então, quem és tu? És Elias?» 

«Não sou», respondeu ele. 

«És o Profeta?». Ele respondeu: «Não». 

Disseram-lhe então: «Quem és tu? 

Para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram,  

que dizes de ti mesmo?» 

Ele declarou: «Eu sou a voz do que clama no deserto: 

‘Endireitai o caminho do Senhor’, como disse o profeta Isaías». 

Entre os enviados havia fariseus que lhe perguntaram: 

«Então, porque baptizas, se não és o Messias, nem Elias, nem o Profeta?» 

João respondeu-lhes: 

«Eu baptizo em água, mas no meio de vós  

está Alguém que não conheceis: 

Aquele que vem depois de mim,  

a quem eu não sou digno de desatar  

a correia das sandálias». 

Tudo isto se passou em Betânia, além Jordão,  

onde João estava a baptizar.  

1ª Leitura | Is 61, 1-2a.10-11 

«Exulto de alegria no Senhor.» 

Salmo Responsorial | Lc 1, 46-48.49-50.53-54 (R. Is 61, 10b) 

Exulto de alegria no Senhor. 

2ª Leitura | 1 Tes 5, 16-24 

«Todo o vosso ser – espírito, alma e corpo – se conserve para a vinda do Senhor.» 

Evangelho | Jo 1, 6-8.19-28 

«No meio de vós está Alguém que não conheceis.» 
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… para a vida. 
 

 

As leituras do 3º Domingo do Advento garantem-nos que Deus tem um projecto de 
salvação e de vida plena para propor aos homens e para os fazer passar das “trevas” à 
“luz”. Este é o Domingo da ALEGRIA. 

Na primeira leitura, um profeta pós-exílio apresenta-se aos habitantes de Jerusalém com 
uma “boa nova” de Deus. A missão deste “profeta”, ungido pelo Espírito, é anunciar um tempo 
novo, de vida plena e de felicidade sem fim, um tempo de salvação que Deus vai oferecer aos 
“pobres”. Os destinatários dessa mensagem de esperança são os “pobres”. A categoria 
“pobres”, no contexto bíblico, é menos uma categoria sociológica e mais uma categoria 
espiritual… Os pobres são os carentes de bens, de dignidade, de liberdade e de direitos, mas 
que pela sua especial situação de miséria e de necessidade são considerados os preferidos de 
Deus e o objecto de uma especial protecção e ternura de Deus. Por isso, são olhados com 
simpatia e até, numa visão simplista e idealista, são retratados como pessoas pacíficas, 
humildes, simples, piedosas, cheias de “temor de Deus”.  

Na segunda leitura Paulo explica aos cristãos da comunidade de Tessalónica a atitude que 
é preciso assumir enquanto se espera o Senhor que vem… Paulo pede-lhes que sejam uma 
comunidade “santa” e irrepreensível, isto é, que vivam alegres, em atitude de louvor e de 
adoração, abertos aos dons do Espírito e aos desafios de Deus. O cristão é sempre uma pessoa 
livre e feliz, consciente da presença salvadora e libertadora de Deus ao seu lado, que 
contempla permanentemente esse horizonte último de vida eterna e de felicidade definitiva 
que Deus lhe reserva e que, por isso, agradece e louva ao seu Senhor. Depois, Paulo pede aos 
tessalonicenses que abram o coração ao Espírito e que não desprezem os seus dons. 

O Evangelho apresenta-nos João Baptista, a “voz” que prepara os homens para acolher 
Jesus, a “luz” do mundo. O objectivo de João não é centrar sobre si próprio o foco da atenção 
pública; ele está apenas interessado em levar os seus interlocutores a acolher e a “conhecer” 
Jesus, “aquele” que o Pai enviou com uma proposta de vida definitiva e de liberdade plena 
para os homens. 

O agente principal nesta história é, naturalmente, Deus: é Deus que escolhe esse homem e 
o envia ao mundo com uma missão concreta. A missão de João é “dar testemunho da luz”. A 
“luz” representa essa realidade que vem de Deus e com a qual Deus se propõe construir para 
os homens um mundo novo de vida definitiva e de felicidade total. João não actua por sua 
própria iniciativa, mas em resposta à escolha divina e para concretizar uma missão que Deus 
lhe confiou. João é apenas “a testemunha” que vem preparar os homens para acolher esse que 
vai chegar e que será “a luz/vida”. 

João não aceita que lhe atribuam nenhuma função que possa centrar a atenção na sua 
própria pessoa. Ele não busca a sua glória ou a sua afirmação, nem vem em seu próprio nome; 
a sua missão é meramente dar testemunho da “luz” e é para essa “luz” que os holofotes 
devem ser apontados. Ele é “uma voz”. “Voz” é um termo relacional que supõe ouvintes a 
quem é comunicada uma mensagem… A “voz” não tem rosto, é anónima e passa 
despercebida; o importante é o conteúdo da mensagem. É isso que João é: uma “voz” através 
da qual Deus passa aos homens uma mensagem. A mensagem que a “voz” veicula é: 
“endireitai o caminho do Senhor”.   

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



Da Palavra… 

 

 
Segunda-feira, 14  

S. João da Cruz, presbítero e 
doutor da Igreja – MO 

17:00 Eucaristia Furtado 

18:00 Eucaristia Rancosinho 

Terça-feira, 15 
17:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

17:45 Eucaristia Cortiçô 

18:30 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 16 
17:00 Eucaristia Casal Vasco 

18:00 Eucaristia Algodres 

Quinta-feira, 17 - - - - - - - - - 

Sexta-feira, 18 

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, 19 

16:00 Partilha da Luz da Paz de Belém 
Fornos de Algodres 
(Igreja Matriz) 

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

17:00 Eucaristia Mata 

18:00 Eucaristia Ramirão 

18:15 Eucaristia Muxagata 

Domingo, 20 
IV Domingo  
do Advento 

9:00 Eucaristia Vila Chã 

9:15 Eucaristia  Sobral Pichorro 

9:50 Eucaristia Infias  

10:30 
Eucaristia Maceira 

Celebração da Palavra Fuinhas 

10:45 Eucaristia Casal Vasco 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres 

Eucaristia Figueiró da Granja 

14:30 Eucaristia Cortiçô 

15:30 Eucaristia  Algodres 
«  

 

14 a 20 dez | 20 

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

e
 Marco Cabral – 96 696 13 12 
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