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O Papa Francisco evocou a “grande conquista” da 

Assunção de Maria ao Céu, no dia em que presidiu à 

recitação do ângelus, na praça de São Pedro.  

“Na altura em que homem chegou à lua ele disse: ‘este é um pequeno passo para 

um homem, um grande salto para a humanidade.’ A humanidade tinha atingido 

um marco histórico. Hoje, na Assunção de Maria ao Céu, celebramos uma conquista 

infinitamente maior. Nossa Senhora colocou os pés no paraíso: ela foi lá não só em 

espírito, mas também com seu corpo. Este passo da pequena Virgem de Nazaré foi o 

grande salto para frente da humanidade”, disse Francisco.  

A Assunção de Maria é apontada por Francisco como “o motivo pelo qual 

caminhamos” e refere as primeiras palavras de Maria, “a minha alma engrandece 

ao Senhor”. 

“Engrandecer literalmente significa ‘tornar grande’, aumentar. Maria 

‘engrandece ao Senhor’: não os problemas, que não lhe faltaram naquele momento, 

mas o Senhor. Quantas vezes, nos deixamos dominar pelas dificuldades e nos 

deixamos absorver pelos medos!”, assinala o Papa.   

Francisco afirmou que “Deus faz maravilhas com os mais pequenos”, à 

semelhança de Maria e lançou o desafio aos presentes na praça de São Pedro, para 

pararem e agradecerem a Deus, em cada dia. 

“E nós, podemos nos perguntar, nos lembramos de louvar a Deus? Agradecemos 

pelas grandes coisas que Ele faz por nós? Por todos os dias que ele nos dá, porque 

nos ama e nos perdoa sempre, por sua ternura? E por nos ter dado sua Mãe, pelos 

irmãos e irmãs que Ele coloca em nosso caminho, porque abriu para nós o Céu?”, 

perguntou o Papa. 

Francisco apelou que “se esquecemos o bem, o coração diminui e se pelo menos 

uma vez por dia o engrandecermos, então damos um grande passo em frente. O 

coração se dilatará, a alegria aumentará”.                                             In Agência Ecclesia 



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS 

Naquele tempo, Jesus retirou-Se para os lados de Tiro e Sidónia. 
Então, uma mulher cananeia, vinda daqueles arredores, começou a gritar: 
«Senhor, Filho de David, tem compaixão de mim. 
Minha filha está cruelmente atormentada por um demónio». 
Mas Jesus não lhe respondeu uma palavra. 
Os discípulos aproximaram-se e pediram-Lhe: 
«Atende-a, porque ela vem a gritar atrás de nós». 
Jesus respondeu: 
«Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel». 
Mas a mulher veio prostrar-se diante d’Ele, dizendo:  
«Socorre-me, Senhor». 
Ele respondeu: 
«Não é justo que se tome o pão dos filhos  
para o lançar aos cachorrinhos». 
Mas ela replicou: 
«É verdade, Senhor;  
mas também os cachorrinhos 
comem das migalhas  
que caem da mesa de seus donos». 
Então Jesus respondeu-lhe: 
«Mulher, e grande a tua fé.  
Faça-se como desejas». 
E, a partir daquele momento,  
a sua filha ficou curada.  

1ª Leitura | Is 56, 1.6-7 

«Conduzirei os filhos dos estrangeiros ao meu santo monte.» 

Salmo Responsorial | Sl 66 (67) 

Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. 

2ª Leitura | Rom 11, 13-15.29-32 

«Os dons e o chamamento de Deus para com Israel são irrevogáveis.» 

Evangelho | Mt 15, 21-28 

«Mulher, é grande a tua fé.» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia do 20º Domingo do Tempo Comum reflecte sobre a universalidade da 
salvação. Deus ama cada um dos seus filhos e a todos convida para o banquete do 
Reino. 

Na primeira leitura, Deus garante ao seu Povo a chegada de uma nova era, na qual se vai 
revelar plenamente a salvação de Deus. No entanto, essa salvação não se destina apenas a 
Israel: destina-se a todos os homens e mulheres que aceitarem o convite para integrar a 
comunidade do Povo de Deus. 

A segunda leitura sugere que a misericórdia de Deus se derrama sobre todos os seus 
filhos, mesmo sobre aqueles que, como Israel, rejeitam as suas propostas. Deus respeita 
sempre as opções dos homens; mas não desiste de propor, em todos os momentos e a todos 
os seus filhos, oportunidades novas de acolher essa salvação que Ele quer oferecer. 

O Evangelho apresenta a realização da profecia do Trito-Isaías, apresentada na primeira 
leitura deste domingo. Jesus, depois de constatar como os fariseus e os doutores da Lei 
recusam a sua proposta do Reino, entra numa região pagã e demonstra como os pagãos são 
dignos de acolher o dom de Deus. Face à grandeza da fé da mulher cananeia, Jesus oferece-
lhe essa salvação que Deus prometeu derramar sobre todos os homens e mulheres, sem 
excepção. 

O episódio que nos é proposto é antecedido de um confronto entre Jesus, por um lado, 
os fariseus e doutores da Lei, por outro, por causa das tradições judaicas. A recusa de Israel 
em acolher a proposta do Reino vai fazer com que a pregação de Jesus se dirija para fora das 
fronteiras de Israel. A comunidade dos discípulos acompanha Jesus. O episódio situa-nos na 
“região de Tiro e Sídon”. Diante de Jesus apresenta-se uma mulher “cananeia”. O apelo da 
mulher fenícia vai no sentido de que ela possa, também, ter acesso a essa salvação que Jesus 
veio propor. Jesus passará por cima dos preconceitos religiosos dos judeus e oferecerá a 
salvação a esta pagã? Uma mulher fenícia (estrangeira, inimiga, oriunda de uma região com 
má fama e, ainda por cima, “mulher”) merecerá a graça da salvação? 

Consideremos, em primeiro lugar, a figura da mulher fenícia… É uma figura que nos 
impressiona pela fé, pela humildade e também pelo sofrimento que transparece no seu 
apelo. Surpreende-nos depois, numa primeira leitura, a forma dura como Jesus trata esta 
mulher que pede ajuda. Jesus conduziu “o jogo” de forma a demonstrar como eram ridículas 
as atitudes de discriminação dos pagãos, propostas pela catequese oficial judaica. 
Endurecendo progressivamente a sua atitude face ao apelo que lhe foi feito pela “cananeia”, 
Jesus dá à mulher a possibilidade de demonstrar a firmeza e a convicção da sua fé e prova 
aos judeus que os pagãos são dignos de se sentar à mesa do Reino. Esta mulher, na sua 
humildade, nem sequer reivindica equiparar-se a esse Povo eleito, convidado por Deus para 
o banquete do Reino… Ela está disposta a ficar apenas com “as migalhas” que caem da 
mesa; mas pede insistentemente que lhe permitam ter acesso a essa salvação que Jesus 
traz. No final de toda esta caminhada de afirmação da “bondade” e do “merecimento” 
desses pagãos, que a teologia oficial de Israel desprezava, Jesus conclui: “Mulher, grande é a 
tua fé. Faça-se como desejas”. 



Da Palavra… 

 

 

 

 
 

Segunda-feira, 17  
S. Beatriz da Silva,  

virgem – MO  
- - - - - - - - - 

Terça-feira, 18  

18:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

19:00 Eucaristia Ramirão  
20:00 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 19  - - - - - - - - - 

Quinta-feira, 20  
S. Bernardo, abade e 

doutor da Igreja – MO  

17:30 Eucaristia Sobral Pichorro 

18:30 
Eucaristia Casal Vasco 
Eucaristia Maceira 

19:30 Eucaristia Figueiró da Granja  

Sexta-feira, 21  
S. Pio X, papa – MO  

18:00 Eucaristia Furtado 

18:45 Eucaristia Cortiçô 
19:30 Eucaristia Algodres 

Sábado, 22 
Virgem Santa Maria, 

Rainha – MO 

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

18:00 Eucaristia Mata 

19:00 Eucaristia Rancosinho 
19:15 Eucaristia Maceira 

21:00 

Saída do andor com a imagem de NOSSA SENHORA DA GRAÇA, 
em viatura apropriada, da respectiva capela e percorrerá 
várias ruas da vila de Fornos de Algodres efectuando 
paragem, para a recitação dos mistérios do terço, no 
Bairro das Capelas, junto à capela de Nossa Senhora das 
Dores, no Largo da Igreja da Misericórdia, junto ao Centro 
de Dia e no início da Av. dos Bombeiros. 

Domingo, 23 
 

XXI DOMINGO 
DO 

TEMPO COMUM 

9:00 Eucaristia Vila Chã 
9:15 Eucaristia Fuinhas 

9:50 Eucaristia Cortiçô 
10:30 Eucaristia Muxagata 

10:45 Eucaristia Infias 

11:45 
Eucaristia Casal Vasco 

Eucaristia Sobral Pichorro 
15:00 Eucaristia Algodres 

18:00 

Eucaristia em Honra de Nossa 
Senhora da Graça 

Fornos de Algodres  
[N. Sra. da Graça] 

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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