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BO L ET I M   
DO M I N I C A L  #123  

Unidade Pastoral de 

Fornos de Algodres 
Ano C | Quaresma 

5º Domingo 

Baptismo do Senhor 

O Vaticano publicou no passado dia 2 a exortação apostólica 

‘Cristo Vive’, do Papa, que recolhe as conclusões da assembleia do 

Sínodo dos Bispos que decorreu em outubro de 2018, sobre a Igreja 

Católica e as novas gerações. Um texto em que Francisco entra em 

diálogo, muitas vezes, com os jovens de todo o mundo e lhes deixa, 

pelo menos, 10 conselhos. 

❶Tantos jovens, em muitas partes do Globo, têm saído para as 

ruas para manifestar o desejo de uma civilização mais justa e 

fraterna. Os jovens na rua. São jovens que querem ser 

protagonistas da mudança. Por favor, não deixeis que outros sejam os protagonistas da mudança. Sois vós 

que tendes o futuro. 

❷A oração é um desafio e uma aventura. E que aventura! Permite que o conheçamos cada vez melhor, que 

entremos na sua densidade e que cresçamos numa união cada vez mais forte. 

❸Tu tens de descobrir quem és e de desenvolver a tua forma própria de ser santo, para lá daquilo que 

disserem e opinarem os demais. Chegar a ser santo é chegar a ser mais plenamente tu próprio, a ser esse que 

Deus quis sonhar e criar, não uma fotocópia. 

❹ Procura, antes, esses espaços de calma e de silêncio que te permitam refletir, orar, olhar melhor o mundo 

que te rodeia, e então sim, com Jesus, poderás reconhecer qual é a tua vocação nesta terra. 

❺ Fazei barulho! Deitai fora os medos que vos paralisam, para que não vos convertais em jovens 

mumificados. Vivei! Entregai-vos ao melhor da vida! Abri a porta da gaiola e saí a voar! Por favor, não vos 

reformeis antes de tempo. 

❻ Enquanto lutas para dar forma aos teus sonhos, vive plenamente o hoje, entrega-lhe tudo e enche cada 

momento de amor. Porque é verdade que este dia da tua juventude pode ser o último, e então vale a pena 

vivê-lo com toda a garra e com toda a profundidade possível. 

❼ A amizade não é uma relação fugaz ou passageira, mas estável, firme, fiel, que amadurece com o passar 

do tempo. É uma relação de afecto que nos faz sentir unidos e, ao mesmo tempo, é um amor generoso, que 

nos leva a procurar o bem do amigo. 

❽ O teu desenvolvimento espiritual manifesta-se, antes de mais, crescendo no amor fraterno, generoso, 

misericordioso (…). Oxalá vivas cada vez mais esse «êxtase» que é sair de ti mesmo para procurar o bem dos 

outros, até dar a vida. 

❾Queridos jovens, não aceiteis que usem a vossa juventude para fomentar uma vida superficial, que 

confunde a beleza com a aparência. 

❿O modelo de beleza é um modelo juvenil, mas estejamos atentos, porque isso não é um elogio para os 

jovens. Significa apenas que os adultos querem roubar a juventude para si, e não que respeitam, amam e 

cuidam dos jovens.  
Agência Ecclesia  



Da Palavra… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS 
 

Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. 

Mas de manhã cedo, apareceu outra vez no templo, e todo o povo se aproximou d’Ele. 

Então sentou-Se e começou a ensinar. 

Os escribas e os fariseus apresentaram a Jesus uma mulher surpreendida em adultério, 

colocaram-na no meio dos presentes e disseram a Jesus: 

«Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. 

Na Lei, Moisés mandou-nos apedrejar tais mulheres. Tu que dizes?». 

Falavam assim para Lhe armarem uma cilada e terem pretexto para O acusar. 

Mas Jesus inclinou-Se e começou a escrever com o dedo no chão. 

Como persistiam em interrogá-l’O, ergueu-Se e disse-lhes:  

«Quem de entre vós estiver sem pecado atire a primeira pedra». 

Inclinou-Se novamente e continuou a escrever no chão. 

Eles, porém, quando ouviram tais palavras, 

foram saindo um após outro, a começar pelos mais velhos, 

e ficou só Jesus e a mulher, que estava no meio. 

Jesus ergueu-Se e disse-lhe: 

«Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou?». 

Ela respondeu: 

«Ninguém, Senhor». 

Disse então Jesus: 

«Nem Eu te condeno. Vai e não tornes a pecar». 

  

1ª Leitura | Is 43, 16-21 

«Vou realizar uma coisa nova: matarei a sede ao meu povo.» 

Salmo Responsorial | Sl 125 (126) 

Grandes maravilhas fez por nós o Senhor. 

2ª Leitura | Filip 3, 8-14 

«Por Cristo, considerei todas as coisas como prejuízo, configurando-me à sua morte.» 

Evangelho | Jo 8, 1-11 

«Quem de entre vós estiver sem pecado atire a primeira pedra.» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia de hoje fala-nos de um Deus que ama e cujo amor nos desafia a ultrapassar 

as nossas escravidões para chegar à vida nova, à ressurreição. 

A primeira leitura apresenta-nos o Deus libertador, que acompanha com solicitude e amor a 
caminhada do seu Povo para a liberdade. Esse “caminho” é o paradigma dessa outra libertação 
que Deus nos convida a fazer neste tempo de Quaresma e que nos levará à Terra Prometida 
onde corre a vida nova. Este oráculo de salvação começa por recordar a libertação da escravidão 
do Egipto. Mas evocar essa realidade não pode ser uma fuga nostálgica para o passado, um 
repousar inerte na saudade, um refúgio contra o medo do presente… A lembrança do passado é 
válida quando alimenta a esperança e prepara para um futuro novo. 

A segunda leitura é um desafio a libertar-nos do “lixo” que impede a descoberta do 
fundamental: a comunhão com Cristo, a identificação com Cristo, princípio da nossa 
ressurreição. Aquilo que o cristão deve procurar agora e que é o fundamental é identificar-se 
com Cristo, a fim de com Ele ressuscitar para a vida nova. Só a identificação com Cristo, a 
comunhão de vida e de destino com Cristo é importante; só uma vida vivida na entrega, no dom, 
no amor que se faz serviço aos outros, ao jeito de Cristo, conduz à ressurreição, à vida nova. 
Paulo está consciente que partilhar a vida e o destino de Cristo implica um esforço diário, nunca 
terminado.  

O Evangelho diz-nos que, na perspectiva de Deus, não são o castigo e a intolerância que 
resolvem o problema do mal e do pecado; só o amor e a misericórdia geram activamente vida e 
fazem nascer o homem novo. É esta lógica – a lógica de Deus – que somos convidados a assumir 
na nossa relação com os irmãos. 

Temos diante de Jesus uma mulher que, de acordo com a Lei, tinha cometido uma falta que 
merecia a morte. Para os escribas e fariseus, trata-se de uma oportunidade para testar a 
ortodoxia de Jesus e a sua fidelidade às exigências da Lei; para Jesus, trata-se de revelar a 
atitude de Deus frente ao pecado e ao pecador. Apresentada a questão, Jesus não procura 
branquear o pecado ou desculpabilizar o comportamento da mulher. Ele sabe que o pecado não 
é um caminho aceitável, pois gera infelicidade e rouba a paz… No entanto, também não aceita 
pactuar com uma Lei que, em nome de Deus, gera morte. Quando os escribas e fariseus se 
retiram, Jesus nem sequer pergunta à mulher se ela está ou não arrependida: convida-a, apenas, 
a seguir um caminho novo, de liberdade e de paz.  

O episódio põe em relevo, por outro lado, a intransigência e a hipocrisia do homem, sempre 
disposto a julgar e a condenar… os outros. Jesus denuncia, aqui, a lógica daqueles que se sentem 
perfeitos e auto-suficientes, sem reconhecerem que estamos todos a caminho e que, enquanto 
caminhamos, somos imperfeitos e limitados.  

 
 

A mulher adúltera… e as nossas mãos já estão cheias de pedras para a lapidar. 

Esta semana, a convite de Jesus, comecemos por olhar onde se 

situa o nosso pecado… De seguida, em relação a todos que hoje são 

condenados sem apelo, abramos o nosso coração à compreensão… 

à misericórdia… e talvez ao apoio na sua angústia. 
  



Da Palavra… 

 

 
 

 

 
 

 
 

Segunda-feira, 8 
9:30 Exposição do Santíssimo e Confissões Fornos de Algodres 

16:30 Confissões e Eucaristia Furtado 

Terça-feira, 9 

14:00 Eucaristia e Santa Unção Lar da Misericórdia 

17:30 Eucaristia Fornos de Algodres 

18:15 Eucaristia e Confissões Rancosinho 

19:00 Eucaristia Muxagata 

Quarta-feira, 10 15:00 Eucaristia Lar de Maceira 

Quinta-feira, 11 - - - - - - - - - 

Sexta-feira, 12 
19:30 Eucaristia Figueiró da Granja 

21:00 Ultreia Casal Vasco 

Sábado, 13 
17:30 Eucaristia Fornos de Algodres 

(Igreja da Misericórdia) 
18:00 Eucaristia Mata 

Domingo, 14 
 

DOMINGO DE 
RAMOS NA 
PAIXÃO DO 

 SENHOR

8:30 Bênção dos Ramos e Eucaristia Cortiçô 

9:00 Bênção dos Ramos e Eucaristia Fuinhas 

10:00 Bênção dos Ramos e Eucaristia Casal Vasco 

10:15 Bênção dos Ramos e Eucaristia Sobral Pichorro 

11:30 Bênção dos Ramos e Eucaristia Fornos de Algodres 

11:45 Bênção dos Ramos e Eucaristia Figueiró da Granja 

14:30 
Bênção dos Ramos e Eucaristia Vila Chã 

Bênção dos Ramos e Eucaristia Maceira 

16:00 
Bênção dos Ramos e Eucaristia Algodres 

Bênção dos Ramos e Eucaristia Muxagata 

17:00 Bênção dos Ramos e Eucaristia Infias 

 

 

 

 

 

 
Em Roma, até o século V, só se lia a Paixão. Foi no começo do século XII, quando os 

costumes franco-germânicos penetram a cidade (após sua própria decadência 

litúrgica), que a procissão dos ramos começou a ser mencionada nos livros romanos. 

No Domingo de Ramos, celebra-se a entrada solene de Jesus em Jerusalém, que 
marca o começo da Semana Santa e prepara os cristãos para reviver a Paixão, Morte e Ressurreição do 
Senhor. Os ramos, abençoados nesse dia, são o sinal da vitória da vida sobre a morte e o pecado.   

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

e
 Marco Cabral – 96 696 13 12 
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