
 

 

Para receber o Boletim Dominical no seu mail envie um mail para: upfornosdealgodres@gmail.com 

B O L E T I M   
D O M I N I C A L  #194 

Unidade Pastoral de 

Fornos de Algodres 
Ano A | Tempo Comum 

19º Domingo 

 
 

 

 
 

A Igreja Católica em Portugal vai promover de 9 a 16 de agosto a Semana 

Nacional de Migrações, inspirada pela mensagem do Papa Francisco, ‘Forçados, 

como Jesus Cristo, a Fugir’, procurando apresentar “testemunhos de vida” sobre 

a realidade das deslocações forçadas, por causa da pobreza ou da guerra. 

“Vamos dinamizar de maneira diferente, e envolver as pessoas o mais possível 

nesta semana, as pessoas que trabalham com migrantes e refugiados mas não só; 

vivemos um tempo em que percebemos que estamos no mesmo barco e na mesma 

casa comum, mas com muitas desigualdades e percebemos que conseguimos fazer 

muito quando trabalhamos em conjunto”, refere à Agência ECCLESIA Eugénia 

Costa Quaresma, diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações (OCPM). 

“Queremos conhecer o percurso migratório, tomar a iniciativa de contar a sua 

história de vida e fazer-nos chegar todas as iniciativas, seja em formato vídeo, seja 

por escrito, seja gravando um áudio ou até quem tem jeito para o desenho que faça 

uma banda desenhada”, explica Eugénia Quaresma. 

A diretora da OCPM aponta ainda que, neste semana que o enfoque recai sobre 

as migrações forçadas, as suas causas, os deslocados internos e a cooperação 

internacional, a “sociedade precisa dos migrantes e refugiados”. 

“É preciso perceber que a nossa sociedade precisa de migrantes e de refugiados, 

contar com o talento de todos e aprender a conviver e não embarcar nos estereótipos 

e no que vemos discorrer nas redes sociais, que é tão triste e revela ignorância, 

vamos por isso conhecer para compreender”, destaca.  
In Agência Ecclesia 



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS 

Depois de ter saciado a fome à multidão, Jesus obrigou os discípulos a subir 
para o barco e a esperá-l’O na outra margem, enquanto Ele despedia a 
multidão. Logo que a despediu, subiu a um monte, para orar a sós. 
Ao cair da tarde, estava ali sozinho. 
O barco ia já no meio do mar, 
açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário. 
Na quarta vigília da noite, 
Jesus foi ter com eles, caminhando sobre o mar. 
Os discípulos, vendo-O a caminhar sobre o mar, 
assustaram-se, pensando que fosse um fantasma. 
E gritaram cheios de medo. 
Mas logo Jesus lhes dirigiu a palavra, dizendo:  
«Tende confiança. Sou Eu. Não temais». 
Respondeu-Lhe Pedro: «Se és Tu, Senhor, 
manda-me ir ter contigo sobre as águas». 
«Vem!» – disse Jesus. 
Então, Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas, 
para ir ter com Jesus. 
Mas, sentindo a violência do vento e começando a afundar-se, 
gritou: «Salva-me, Senhor!». 
Jesus estendeu-lhe logo a mão e segurou-o. 
Depois disse-lhe: «Homem de pouca fé, porque duvidaste?». 
Logo que subiram para o barco, o vento amainou. 
Então, os que estavam no barco prostraram-se diante de Jesus, 
e disseram-Lhe: «Tu és verdadeiramente o Filho de Deus».  

1ª Leitura | 1 Reis 19, 9a.11-13a 

«Sai e permanece no monte à espera do Senhor.» 

Salmo Responsorial | Sl 84 (85) 

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

2ª Leitura | Rom 9, 1-5 

«Quisera eu próprio ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos.» 

Evangelho | Mt 14, 22-33 

«Manda-me ir ter contigo sobre as águas.» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia do 19º Domingo do Tempo Comum tem como tema fundamental a 
revelação de Deus. Fala-nos de um Deus apostado em percorrer, de braço dado com 
os homens, os caminhos da história. 

A primeira leitura convida os crentes a regressarem às origens da sua fé e do seu 
compromisso, a fazerem uma peregrinação ao encontro do Deus da comunhão e da Aliança; e 
garante que o crente não encontra esse Deus nas manifestações espectaculares, mas na 
humildade, na simplicidade, na interioridade. O encontro com esse Deus que Se manifesta no 
silêncio, na intimidade, na simplicidade, na humildade, na interioridade do coração do homem 
leva à acção, o encontro com Deus conduz sempre o homem a um empenho concreto e a um 
compromisso com o mundo. 

A segunda leitura sugere que esse Deus, apostado em vir ao encontro dos homens e em 
revelar-lhes o seu rosto de amor e de bondade, tem uma proposta de salvação que oferece a 
todos. Convida-nos a estarmos atentos às manifestações desse Deus e a não perdermos as 
oportunidades de salvação que Ele nos oferece. 

O Evangelho apresenta- nos uma reflexão sobre a caminhada histórica dos discípulos, 
enviados à “outra margem” a propor aos homens o banquete do Reino. Nessa ‘viagem’, a 
comunidade do Reino não está sozinha, à mercê das forças da morte: em Jesus, o Deus do amor e 
da comunhão vem ao encontro dos discípulos, estende-lhes a mão, dá-lhes a força para vencer a 
adversidade, a desilusão, a hostilidade do mundo. Os discípulos são convidados a reconhecê-l’O, 
a acolhê-l’O e a aceitá-l’O como “o Senhor”. 

Depois de despedir a multidão e de obrigar os discípulos a embarcar para a outra margem, 
Jesus “subiu a um monte para orar, a sós”. Enquanto Jesus está em diálogo com o Pai, os 
discípulos estão sozinhos, em viagem pelo lago. Essa viagem, no entanto, não é fácil nem 
serena… É de noite; o barco é açoitado pelas ondas e navega dificilmente, com vento contrário. 
Os discípulos estão inquietos e preocupados, pois Jesus não está com eles… A “noite” representa 
as trevas, a escuridão, a confusão, a insegurança em que tantas vezes “navegam” através da 
história os discípulos de Jesus, sem saberem exactamente que caminhos percorrer nem para 
onde ir… As “ondas” que açoitam o barco representam a hostilidade do mundo, que bate 
continuamente contra o barco em que viajam os discípulos… Os “ventos contrários” representam 
a oposição, a resistência do mundo ao projecto de Jesus, esse projecto que os discípulos 
testemunham… Quantas vezes, na sua viagem pela história, os discípulos de Jesus se sentem 
perdidos, sozinhos, abandonados, desanimados, desiludidos, incapazes de enfrentar as 
tempestades que as forças da morte e da opressão (o “mar”) lançam contra eles… É aí, 
precisamente, que Jesus manifesta a sua presença. 

 

Pedro é, neste texto, o porta-voz e o representante dessa comunidade dos discípulos 
que vai no barco (a Igreja). O episódio reflecte a fragilidade da fé dos discípulos, 

sempre que têm de enfrentar as forças da opressão, do egoísmo, da injustiça. Jesus 
comunicou aos seus o poder de vencerem todos os poderes deste mundo que se 

opõem à vida, à libertação, à realização, à felicidade dos homens. No entanto, enquanto 

enfrentam as ondas do mundo hostil e os ventos soprados pelas forças da morte, os 
discípulos debatem-se entre a confiança em Jesus e o medo.  
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Da Palavra… 

 

 

 
 
 

Segunda-feira, 10  
S. Lourenço,  

diácono e mártir – FESTA  
9:30 

Exposição do Santíssimo Sacramento  
e Confissões 

Fornos de Algodres 

Terça-feira, 11  
S. Clara, virgem – MO 

18:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

18:30 Eucaristia Sobral Pichorro 

19:00 Eucaristia Ramirão 

19:30 Eucaristia Figueiró da Granja 

20:00 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 12  - - - - - - - - - 

Quinta-feira, 13 

18:00 Eucaristia Furtado 

18:30 Eucaristia Fuinhas 

18:45 Eucaristia Casal Vasco 

19:30 
Eucaristia Algodres 

Eucaristia Figueiró da Granja  

Sexta-feira, 14 
18:00 Eucaristia Ramirão (Lar) 

19:00 Eucaristia Rancosinho 

Sábado, 15  
 

ASSUNÇÃO DA 
VIRGEM SANTA 

MARIA 
SOLENIDADE 

8:00  Eucaristia Infias 

9:00 Eucaristia Casal Vasco 

9:15 Eucaristia Sobral Pichorro 

10:00 Eucaristia: Festa da Padroeira Vila Chã 

10:30 Eucaristia 
Maceira  
[Largo N. Sra. dos Milagres] 

11:00 Eucaristia: Festa da Padroeira Algodres 

11:45 Eucaristia: Festa da Padroeira Fuinhas 

12:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

15:00 Eucaristia Cortiçô 

17:00 Eucaristia 
Figueiró da Granja 
[Campo de Futebol] 

18:00 Eucaristia Mata 

19:15 Eucaristia Muxagata 

Domingo, 16 
 

XX DOMINGO  
DO 

TEMPO COMUM 

9:00 Eucaristia Cortiçô 

9:15 Eucaristia Sobral Pichorro 

9:50 Eucaristia Algodres  

10:30 Eucaristia Maceira 

10:45 Eucaristia Casal Vasco 

11:45 Eucaristia  
Fornos de Algodres 

Fuinhas 

14:30 Eucaristia Vila Chã  

15:30 Eucaristia Infias 

18:00 Eucaristia 
 Figueiró da Granja 
[Campo de Futebol] 
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Contactos dos Párocos: P.
e
 Jorge Luís – 93 464 53 25; P.

e
 Marco Cabral – 96 696 13 12 
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