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O Papa convidou os católicos a imitar a vida de 

Santo António, numa mensagem enviada ao ministro-

geral da Ordem dos Frades Menores Conventuais por 

ocasião dos 800 anos da vocação franciscana do santo 

português. 

Francisco dirige-se em particular aos “religiosos e 

devotos franciscanos de Santo António espalhados pelo 

mundo”, para que possam “experimentar a mesma santa inquietação que o levou 

pelas estradas do mundo a testemunhar, com palavras e obras, o amor de Deus”. 

A carta, divulgada pelo portal de notícias do Vaticano, destaca o exemplo do 

religioso português perante “as dificuldades das famílias, os pobres e 

desfavorecidos”, bem como a “paixão pela verdade e justiça”. 

O Papa considera que a vida de António, “santo antigo, mas tão moderno”, ainda 

hoje pode “suscitar um generoso compromisso de doação, em sinal de fraternidade”. 

“É necessário ver o Senhor no rosto de cada irmão e irmã, oferecendo a todos 

consolação, esperança e a possibilidade de encontrar a Palavra de Deus sobre a qual 

ancorar a própria vida”, escreve. 

Francisco recorda que há 800 anos, em Coimbra, o jovem Fernando, natural de 

Lisboa, ao saber do martírio de cinco franciscanos, mortos por causa da fé cristã no 

Marrocos, decidiu “transformar a sua vida”. 

O religioso deixou a sua terra e embarcou numa viagem, “símbolo do seu próprio 

caminho espiritual de conversão”, explica. 

“Primeiro foi para Marrocos, determinado a viver corajosamente o Evangelho nos 

passos dos franciscanos ali martirizados; depois desembarcou na Sicília, após um 

naufrágio nas costas da Itália, como acontece hoje com tantos dos nossos irmãos e 

irmãs”, escreve o pontífice. 

O Papa considera que foi um “desígnio providencial de Deus” que levou António 

ao encontro de Francisco de Assis. 

(Continua na próxima página) 
 



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS 

Naquele tempo, Jesus, ao ver as multidões, encheu-Se de compaixão, 
porque andavam fatigadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. 
Jesus disse então aos seus discípulos: 
«A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos.  
Pedi ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara». 
Depois chamou a Si os seus doze discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos impuros 
e de curar todas as doenças e enfermidades.  
São estes os nomes dos doze apóstolos: 
primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão;  
Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; 
Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; 
Simão, o Cananeu, e Judas Iscariotes, que foi quem O entregou. 
Jesus enviou estes Doze, dando-lhes as seguintes instruções: 
«Não sigais o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. 
Ide primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel. 
Pelo caminho, proclamai que está perto o reino dos Céus. 
Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, sarai os leprosos, expulsai os demónios. 
Recebestes de graça, dai de graça». 
 

 (Continuação da página anterior) 

Fernando Martins de Bulhões nasceu, em Lisboa, por volta de 1195; depois de 

ter recebido a primeira instrução junto à Sé, aos 15 anos, entra no Mosteiro de São 

Vicente de Fora, onde prossegue a sua formação; ingressaria depois no Mosteiro de 

Santa Cruz de Coimbra, sendo ordenado sacerdote, aos 25 anos. 

Em Fevereiro de 1220, chegam ao Mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, as 

relíquias dos cinco missionários franciscanos que tinham sido martirizados, em 

Marrocos; o religioso troca o mosteiro de Santa Cruz pelo pobre ermitério de Santo 

Antão dos Olivais, muda de nome e assume o de António. 

Instituições religiosas e públicas nas cidades de Coimbra e Lisboa estão a 

celebrar Jubileu dos 800 anos de Santo António como franciscano.  

In Agência Ecclesia  

1ª Leitura | Ex 19, 2-6a 

«Sereis para Mim um reino de sacerdotes, uma nação santa.» 

Salmo Responsorial | Sl 99 (100) 

Nós somos o povo de Deus, as ovelhas do seu rebanho. 

2ª Leitura | Rom 5, 6-11 
«Se fomos reconciliados pela morte do Filho, com muito mais razão seremos salvos pela sua vida.» 

Evangelho | Mt 9, 36 – 10, 8 

«Chamou os doze discípulos e enviou-os.» 
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… para a vida. 
 

 

Neste domingo, a Palavra que vamos reflectir recorda-nos a presença constante de Deus 
no mundo e a vontade que Ele tem de oferecer aos homens, a cada passo, a sua vida e a sua 
salvação. No entanto, a intervenção de Deus na história humana concretiza-se através 
daqueles que Ele chama e envia, para serem sinais vivos do seu amor e testemunhas da sua 
bondade. 

A primeira leitura apresenta-nos o Deus da “aliança”, que elege um Povo para com ele 
estabelecer laços de comunhão e de familiaridade; a esse Povo, Deus confia uma missão sacerdotal: 
Israel deve ser o Povo reservado para o serviço de Deus, isto é, para ser um sinal de Deus no meio 
das outras nações. A iniciativa de estabelecer laços de comunhão e de familiaridade com o seu Povo 
é de Deus. Essa “aliança” que Deus propõe é uma realidade que envolve toda a história do Povo, 
passado, presente e futuro. 

A segunda leitura sugere que a comunidade dos discípulos é fundamentalmente uma 
comunidade de pessoas a quem Deus ama. A sua missão no mundo é dar testemunho do amor de 
Deus pelos homens, um amor eterno, inquebrável, gratuito e absolutamente único. O amor de Deus 
pelos homens é algo que nunca deixará de o “espantar” … a história da salvação é uma incrível 
história de amor. Como o homem, contando apenas com as suas forças, não conseguiria superar a 
situação de escravidão, de egoísmo e de pecado em que havia caído, Deus enviou o seu Filho ao 
mundo; Ele ofereceu toda a sua vida para que os homens percebessem que o egoísmo gera morte e 
sofrimento e que só o amor gera felicidade e vida sem fim. O mais incrível, no entanto, é que tudo 
isto aconteceu “quando éramos, ainda, pecadores”. 

O Evangelho traz-nos o “discurso da missão”. Nele, Mateus apresenta uma catequese sobre a 
escolha, o chamamento e o envio de “doze” discípulos, que representam a totalidade do Povo de 
Deus, a anunciar o “Reino”. Esses “doze” serão os continuadores da missão de Jesus e deverão levar 
a proposta de salvação e de libertação que Deus fez aos homens em Jesus, a toda a terra. 

Os discípulos são aqueles que Jesus chamou, que responderam positivamente a esse 
chamamento e seguiram-no; durante a caminhada que fizeram com Jesus, escutaram os seus 
ensinamentos e testemunharam os seus sinais. Formados por Jesus na “escola do Reino”, eles 
podem agora ser enviados ao mundo, a fim de anunciar a todos os homens a chegada do “Reino 
dos Céus”. 

 O coração de Deus está cheio de compaixão por este rebanho abatido e desanimado; Deus vai, 
então, assumir as suas responsabilidades, no sentido de conduzir o seu Povo para as pastagens 
onde há vida. Duas notas finais: a referência à “messe” indica que essa missão é urgente e que já 
não há muito tempo para a levar a cabo (nos profetas, a “messe” aparece ligada à imagem do juízo 
iminente de Deus); a referência ao “pedido” que deve ser feito ao Senhor da “messe” é um apelo a 
que a comunidade contemple a missão como uma obra de Deus, que deve ser levada a cabo com os 
critérios de Deus.  

 
Deus ter-Se-á tornado indiferente e insensível ao destino dos homens, ou são 
os homens que preferem trilhar caminhos de orgulho e de auto-suficiência à 
margem de Deus?  
A proposta libertadora de Jesus tem de estar presente (através dos discípulos) 
em qualquer lado onde houver um irmão vítima da escravidão e da injustiça. É 
isso que eu procuro fazer? Procuro ser um sinal do amor e da ternura de Deus 
para aqueles que vivem sozinhos, abandonados, marginalizados? 
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Da Palavra… 

 

 

  

 
 

Segunda-feira, 15 
18:30 Eucaristia Furtado 

19:15 Eucaristia Rancosinho 

Terça-feira, 16 

18:30 
Eucaristia Ramirão  

Eucaristia Fuinhas 

19:30 
Eucaristia Fornos de Algodres 

Eucaristia Figueiró da Granja 

20:15 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 17  - - - - - - - - - 

Quinta-feira, 18 - - - - - - - - - 

Sexta-feira, 19  

Sagrado Coração de Jesus  
– Solenidade 

18:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

18:30 Eucaristia Maceira 

19:00 Eucaristia Casal Vasco 

19:30 Eucaristia Figueiró da Granja 

20:00 Eucaristia Algodres 

Sábado, 20 
Imaculado Coração  

da Virgem Santa Maria  
– MO 

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

18:00 Eucaristia Mata 

19:15 Eucaristia Muxagata 

20:30 Eucaristia Figueiró da Granja 

Domingo, 21 
 

XII DOMINGO 
DO 

TEMPO COMUM 

9:00 Eucaristia Vila Chã  

9:15 Eucaristia Sobral Pichorro 

9:50 Eucaristia Algodres 

10:30 
Eucaristia Maceira 

Celebração da Palavra Fuinhas 

10:45 Eucaristia Infias 

11:45 Eucaristia 
Fornos de Algodres 

Figueiró da granja 

14:30 Eucaristia Cortiçô 

15:30 Eucaristia Casal Vasco 
A devoção ao Sagrado Coração de Jesus é muito antiga; os Padres da Igreja já falavam dela; 

tudo brota daquele Coração “manso e humilde” que por nós foi transpassado pela lança do 

soldado, na Cruz do Calvário. Dele saiu sangue e água, símbolos do Baptismo e da Eucaristia, 

e também da Igreja, Esposa de Cristo, que nasce do lado aberto do novo Adão, como Eva 

nasceu do lado aberto do primeiro. 

Após uma fase de eclipse, esta devoção ganhou novo impulso após as visões de Santa 

Margarida Maria Alacoque (1647-1690), difundidas por seu confessor São Claude de la 

Colombière (1673-1675), nas quais Jesus mostrou seu Coração humano e misericordioso a 

Santa Margarida, como tábua de salvação para todos os pecadores que nele confiassem. 

15 a 21 jun | 20 

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

e
 Marco Cabral – 96 696 13 12 
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