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Presidente da Conferência Episcopal alerta para o relaxar  
das normas sanitárias e apela à responsabilidade

O presidente da Conferência Episcopal 
Portuguesa disse, na passada sexta-feira, 
à Agência ECCLESIA que o culto público 
não é foco de contágio da Covid-19, 
alertou para situações em que se tenha 
“relaxado” comportamentos 
preventivos e apelou à responsabilidade. 
“É preciso ter a capacidade e a 
responsabilidade 
para cada um se 
resguardar a si 
próprio e 
resguardar os 
outros”, afirmou D. 
José Ornelas. 
Segundo a última 
informação da Direcção Geral de Saúde 
sobre a situação pandémica, Portugal 
registou nas últimas 24 horas 1183 novos 
infectados e uma morte associada à 
Covid-19. 
Na última sexta-feira, o Governo proibiu 
a circulação de e para a Área 
Metropolitana de Lisboa (AML) entre as 
15h00 desse dia e as 06h00 de segunda-
feira, por causa da “incidência elevada” 
da Covid-19 que se faz sentir na região. 
O presidente da Conferência Episcopal 
Portuguesa (CEP) lembra que algumas 

pessoas sentem-se “mais livres” e até 
“queriam deixar de usar máscara”, mas 
“isso não pode ser” e é necessário 
cumprir as normas de sanitárias e de 
prevenção da pandemia. 
“Temos de cumprir o que é normal e que 
nos habituámos, com um bocadinho de 
paciência”, afirmou, acrescentando que 

“vai haver tempo para 
voltar à normalidade e 
prescindir desses meios de 
defesa”. 
D. José Ornelas sublinha 
que “neste momento a 
evidência está a demonstrar 
que é absolutamente 

necessário” manter comportamentos 
responsáveis, caso contrário no futuro 
surgirão “mais complicações” e as 
pessoas vão “sofrer muito mais”. 
Em declarações à Agência ECCLESIA em 
Fátima onde D. José Ornelas participou 
no Simpósio Teológico-Pastoral, o 
presidente a CEP disse que o problema 
“não está” dentro das igrejas, onde se 
seguem as normas e os comportamentos 
“foram interiorizados” para prevenir 
contágios, mas no que “à volta pode 
acontecer”, as “festas e outros eventos”.

 



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS 
 

Naquele Naquele dia, ao cair da tarde, 

Jesus disse aos seus discípulos: 

«Passemos à outra margem do lago». 

Eles deixaram a multidão 

e levaram Jesus consigo na barca  

em que estava sentado. 

Iam com Ele outras embarcações. 

Levantou-se então uma grande tormenta,  

e as ondas eram tão altas  

que enchiam a barca de água. 

Jesus, à popa, dormia  

com a cabeça numa almofada. 

Eles acordaram-n’O e disseram: 

«Mestre, não Te importas que pereçamos?». 

Jesus levantou-Se, 

falou ao vento imperiosamente e disse ao mar: 

«Cala-te e está quieto». 

O vento cessou e fez-se grande bonança. 

Depois disse aos discípulos: 

«Porque estais tão assustados?  

Ainda não tendes fé?». 

Eles ficaram cheios de temor  

e diziam uns para os outros: 

«Quem é este homem, 

que até o vento e o mar Lhe obedecem?».   

1ª Leitura | Job 38, 1.8-11 

«Aqui se quebrará a altivez das tuas vagas.» 

Salmo Responsorial | Sl 91 (92) 

Dai graças ao Senhor, porque é eterna a sua misericórdia. 

2ª Leitura | 2 Cor 5, 14-17 

«Tudo foi renovado.» 

Evangelho | Mc 4, 35-41 

«Quem é este homem, que até o vento e o mar Lhe obedecem?» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia do 12º Domingo do Tempo Comum diz-nos que, ao longo da sua caminhada pela 

terra, o homem não está perdido, sozinho, abandonado à sua sorte; mas Deus caminha ao seu 

lado, cuidando dele com amor de pai e oferecendo-lhe, a cada passo, a vida e a salvação. 

A primeira leitura fala-nos de um Deus majestoso e omnipotente, que domina a natureza e 
que tem um plano perfeito e estável para o mundo. O homem, na sua pequenez e finitude, 
nem sempre consegue entender a lógica dos planos de Deus; resta-lhe, no entanto, entregar-
se nas mãos de Deus com humildade e com total confiança. O nosso texto começa por 
apresentar Jahwéh a responder a Job “do meio da tempestade”. Job é convidado a aceitar que 
um Deus de quem depende toda a criação, que até submete o mar, que cuida da criação com 
cuidados de pai, sabe o que está a fazer e tem uma solução para os problemas e dramas do 
homem. 

A segunda leitura garante-nos que o nosso Deus não é um Deus indiferente, que deixa os 
homens abandonados à sua sorte. A vinda de Jesus ao mundo para nos libertar do egoísmo 
que escraviza e para nos propor a liberdade do amor mostra que o nosso Deus é um Deus 
interveniente, que nos ama e que quer ensinar-nos o caminho da vida. Paulo procurava 
fortalecer-nos na fé garantindo-nos que Cristo morreu por todos, a fim de que os homens, 
aprendendo a lição do amor que se dá até às últimas consequências, deixassem a vida velha, 
marcada por esquemas de egoísmo e de pecado. 

No Evangelho, Marcos, aproveitando o episódio da viagem atribulada no Lago de 
Tiberíades, propõe-nos uma catequese sobre a caminhada dos discípulos em missão no 
mundo... Marcos garante-nos que os discípulos nunca estão sozinhos a enfrentar as 
tempestades que todos os dias se levantam no mar da vida... Os discípulos nada têm a temer, 
porque Cristo vai com eles, ajudando-os a vencer a oposição das forças que se opõe à vida e à 
salvação dos homens. 

O “sono” de Jesus, durante a viagem, refere-se, possivelmente, à sua aparente ausência ao 
longo da “viagem” que a comunidade cristã faz pela história, na época afrontada com 
perseguições. Com frequência os discípulos, ocupados em dirigir o “barco”, têm a sensação de 
que estão sós, abandonados à sua sorte e que Jesus não está com eles a enfrentar as 
vicissitudes da viagem. Mas, na verdade, Jesus está com eles no “barco” e socorre-os logo que 
o chamam… Ele prometeu ficar com eles “até ao fim do mundo”. 

Jesus, despertado pelos discípulos, acalma a fúria do mar e do vento, com a sua Palavra 
imperiosa e dominadora. Dirigindo-se aos discípulos, repreende-os pela sua falta de fé. 

Os discípulos, depois da caminhada feita com Jesus, já deviam saber que Ele nunca está 
ausente, nem alheado da vida da sua comunidade. Eles não podem esquecer que, em todas as 
circunstâncias, Jesus vai com eles no mesmo “barco” e que, por isso, nada têm a temer. 
Contudo, devem recorrer a Ele sempre e não só em último recurso. Os discípulos tentaram 
conduzir o barco apenas com os seus conhecimentos de navegação e quando viram que por si 
só não eram capazes é que recorreram a Jesus… Tantas vezes fazemos o mesmo…  

 

“Ainda não tendes fé?” - pergunta Jesus aos discípulos... Se os discípulos tivessem recorrido a Jesus logo no 
início da tempestade, e não só quando esgotaram todos os seus recursos, talvez nunca tivessem estado em perigo. 
Pode acontecer-nos o mesmo: só recorrermos a Jesus em último recurso. Jesus quer fazer parte da nossa vida 
também nos momentos de alegria. Será que eu também só recorro a Jesus em SOS? 

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

 

  

Segunda-feira, 21 
S. Luís Gonzaga, religioso – MO 18:00 Eucaristia  Furtado  

Terça-feira, 22 - - - - - - - - - 

Quarta-feira, 23 - - - - - - - - - 

Quinta-feira, 24 

Nascimento de S. João 
Baptista – Solenidade 

18:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

19:00 Eucaristia Rancosinho 

20:00 Eucaristia Infias 

Sexta-feira, 25 18:30 Eucaristia Casal Vasco 

19:30 
Eucaristia Algodres 

Eucaristia Figueiró da Granja 

Sábado, 26 

10:00 Eucaristia em honra de S. Pelágio Cortiçô 

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

18:00 
Eucaristia Ramirão 

Eucaristia Mata 

19.15 Eucaristia Maceira 

Domingo, 27 
 

XIII DOMINGO 
Tempo Comum 

9:00 Eucaristia Vila Chã  

9:15 Eucaristia Muxagata 

9:50 Eucaristia Infias  

10:30 Eucaristia Fuinhas 

10:45 Eucaristia Algodres 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres 

Eucaristia Sobral Pichorro  

14:30 Eucaristia Cortiçô 

15:30 Eucaristia  Casal Vasco 

18:00 Eucaristia Figueiró da Granja 
(Campo de Futebol) 

 

 

 

 

21 a 27 jun | 21  

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

e
 Marco Cabral – 96 696 13 12 
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