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O Papa disse, este 
sábado, que é preciso 
superar a obsessão com 
os “likes” nas redes 
sociais, vivendo com 
alegria e fraternidade, ao 
serviço do outro. 
“Não bastam os ‘likes’ para viver, é 
preciso fraternidade, alegria verdadeira. A 
Cáritas pode ser uma lição de vida que 
ajuda tantos jovens a descobrir o sentido 
do dom, fazendo-os saborear o gosto bom 
de se reencontrar a si mesmo, dedicando 
tempo aos outros”, referiu Francisco, 
numa audiência especial que decorreu 
no auditório Paulo VI, para assinalar o 
50.º aniversário da Cáritas Italiana. 
“Nunca se desperdiça o tempo que se 
dedica a tecer juntos, com amizade, 
entusiasmo e paciência, relações que 
superem a cultura da indiferença e da 
aparência”, declarou. 
Francisco convidou os participantes a 
agradecer o percurso de meio século de 
serviço da Cáritas Italiana, projectando o 
futuro no caminho “dos últimos”, do 
Evangelho e da criatividade, a partir dos 
“olhos do pobre”. 
A intervenção destacou a importância da 
acção caritativa em favor dos migrantes, 

na cooperação com o sul 
do mundo e na resposta a 
emergências humanas e 
catástrofes naturais. 
O Papa destacou que à 
Igreja Católica compete 
“proclamar a dignidade 

humana, quando é espezinhada, fazer 
ouvir o grito dos pobres, dar voz a quem 
não a tem”. 
“A caridade é inclusiva, não se ocupa 
apenas do aspecto material, nem sequer 
apenas do espiritual. A salvação de Jesus 
abraça o homem todo. Temos necessidade 
de uma caridade dedicada ao 
desenvolvimento integral da pessoa: uma 
caridade espiritual, material, intelectual”. 
Francisco sublinhou que os 50 anos de 
experiência não são “uma bagagem de 
coisas a repetir”, mas a base para 
construir novas respostas, diante do 
crescimento da pobreza. 
“Contra o vírus do pessimismo, imunizem-
se com a partilha da alegria de ser uma 
grande família”, apelou. 
A intervenção elogiou o papel da Cáritas 
na resposta à pandemia, com uma 
presença reforçada para “aliviar a 
solidão, o sofrimento e as necessidades de 
muitos”. 
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Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS 
 

Naquele tempo, depois de Jesus ter atravessado de barco para a outra margem do lago, 

reuniu-se uma grande multidão à sua volta, e Ele deteve-se à beira-mar. Chegou então um 

dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Ao ver Jesus, caiu a seus pés e suplicou-Lhe com 

insistência: «A minha filha está a morrer. Vem impor-lhe as mãos, para que se salve e viva». 

Jesus foi com ele, seguido por grande multidão, que O apertava de todos os lados. Ora, 

certa mulher que tinha um fluxo de sangue havia doze anos, que sofrera muito nas mãos de 

vários médicos e gastara todos os seus bens, sem ter obtido qualquer resultado, antes 

piorava cada vez mais, tendo ouvido falar de Jesus, veio por entre a multidão e tocou-Lhe 

por detrás no manto, dizendo consigo: «Se eu, ao menos, tocar nas suas vestes, ficarei 

curada». No mesmo instante estancou o fluxo de sangue e sentiu no seu corpo que estava 

curada da doença. Jesus notou logo que saíra uma força de Si mesmo. Voltou-Se para a 

multidão e perguntou: «Quem tocou nas minhas vestes?». Os discípulos responderam-Lhe: 

«Vês a multidão que Te aperta e perguntas: ‘Quem Me tocou?’». Mas Jesus olhou em volta, 

para ver quem O tinha tocado. A mulher, assustada e a tremer, por saber o que lhe tinha 

acontecido, veio prostrar-se diante de Jesus e disse-Lhe a verdade. Jesus respondeu-lhe: 

«Minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada do teu mal». Ainda Ele falava, 

quando vieram dizer da casa do chefe da sinagoga: «A tua filha morreu. Porque estás ainda 

a importunar o Mestre?». Mas Jesus, ouvindo estas palavras, disse ao chefe da sinagoga: 

«Não temas; basta que tenhas fé». E não deixou que ninguém O acompanhasse, a não ser 

Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram a casa do chefe da sinagoga, Jesus 

encontrou grande alvoroço, com gente que chorava e gritava. Ao 

entrar, perguntou-lhes: «Porquê todo este alarido e tantas 

lamentações? A menina não morreu; está a dormir». Riram-se d’Ele. 

Jesus, depois de os ter mandado sair a todos, levando consigo 

apenas o pai da menina e os que vinham com Ele, entrou no local 

onde jazia a menina, pegou-lhe na mão e disse: «Talita Kum», que 

significa: «Menina, Eu te ordeno: Levanta-te». Ela ergueu-se 

imediatamente e começou a andar, pois já tinha doze anos. Ficaram 

todos muito maravilhados. Jesus recomendou-lhes insistentemente 

que ninguém soubesse do caso e mandou dar de comer à menina.    

1ª Leitura | Sab 1, 13-15; 2, 23-24 

«Foi pela inveja do demónio que a morte entrou no mundo .» 

Salmo Responsorial | Sl 29 (30) 

Eu Vos louvarei, Senhor, porque me salvastes .  

2ª Leitura | 2 Cor 8, 7.9.13-15 

«Aliviai com a vossa abundância a indigência dos irmãos pobres .» 

Evangelho | Mc 5, 21-43 

«Menina, Eu te ordeno: Levanta-te.» 
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… para a vida. 
 

 

Deus ama a vida! Ele quer apenas a vida! "Deus criou o homem para ser incorruptível" 

(primeira leitura). Pelo seu Filho, salva-nos da morte: eis porque Lhe damos graças em 

cada Eucaristia. Na sua vida terrena, Jesus sempre defendeu a vida. O 13º domingo 

celebra a vida mais forte que a morte, celebra Deus apaixonado pela vida. 

A primeira leitura, do Livro da Sabedoria, composto um pouco antes da vinda de Jesus 
expõe uma doutrina mais serena que a dos livros mais antigos, em particular quando 
apresenta o rosto de Deus. Este anúncio deve ser proclamado com força, porque vem 
contradizer ideias ainda muito espalhadas, segundo as quais agradaria a Deus fazer 
morrer o homem. A morte vem de outro, pois “não foi Deus quem fez a morte”. Pelo 
contrário, Ele cria a vida e dá-la à humanidade, modelada à sua imagem. Ele restaura a 
vida, quando esta está em perigo de se apagar. Dá a vida quando está perdida. 

A segunda leitura mostra como as primeiras comunidades cristãs praticaram a 
entreajuda e a partilha, não apenas entre os seus membros, mas também entre 
comunidades. O apóstolo Paulo solicitou-as nesse sentido. Paulo justifica esta acção de 
partilha pela generosidade de Cristo: esta é modelo para os cristãos e eles próprios já 
beneficiaram dela. 

O Evangelho de hoje relata-nos dois episódios que assinalam a defesa da vida: Jesus 
cura e ergue. Ele torna livres todas as pessoas, dá-lhes toda a dignidade e capacidade para 
viver plenamente. O Reino de Deus é a vida. Jesus percorre o país para o anunciar e o 
estabelecer. A sua fama espalha-se, porque uma força brota d'Ele, é a força da 
ressurreição, o Espírito de vida. 

“Sê curada”. O imperativo de Jesus tem algo de afectuoso para com esta mulher, 
restaurada na sua dignidade, restabelecida na sociedade que a excluía devido ao seu mal. 
Este “sê curada” aparece também como uma constatação: é a sua fé que a salvou, e Jesus 
alegra-Se por isso. A cura é consequência da fé, que é sempre fonte de vida e de 
felicidade. 

“Levanta-te”. Este segundo imperativo é dinâmico e traduz perfeitamente este louco 
desejo de Deus em ver o homem vivo, o seu amor incondicional pela vida. 

Bilhete de Evangelho: a transformação pela fé. Um chefe de sinagoga cai de joelhos e 
suplica a Jesus para curar a sua filha... Uma mulher atingida por hemorragias não diz nada, 
mas contenta-se em tocar as vestes de Jesus, sem dúvida porque se considera impura. Isto 
basta Àquele que veio para levantar, curar, salvar a humanidade ferida.…  

 

Viva a vida! A palavra de ordem deste domingo é uma espécie de grito do coração: Deus 
ama a vida, viva a vida! Aí estamos de acordo... É certo que não há vida sem morte e 
esta faz sofrer quando acontece perto de nós. Mas hoje somos convidados a nos 
alegrarmos na vida e a acreditar que Deus nos destina à verdadeira Vida! Para 
valorizarmos a vida podemos visitar a uma pessoa que vive sozinha, enviar um postal, 
um telefonema... Ou fazer companhia a pessoas que vivam isoladas, ajudar algumas 
crianças de famílias desfavorecidas a passar um dia de férias, etc. Será uma maneira de 
lhes oferecer um pouco de vida… 

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, 28 
S. Ireneu, bispo e mártir – MO 

9:30 Exposição do Santíssimo e Confissões Fornos de Algodres 

Terça-feira, 29 S. 

S. PEDRO e S. PAULO, 
Apóstolos – Solenidade 

18:00 Eucaristia Cortiçô 

19:00 Eucaristia Ramirão 
20:00 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 30 
18h-20h Adoração do Santíssimo Intendência MCC Fornos de Algodres 
18:30 Eucaristia Furtado 

19:15 Eucaristia Rancosinho 

Quinta-feira, 1 - - - - - - - - - 

Sexta-feira, 2 

18:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

18:45 Eucaristia Casal Vasco 

19:30 
Eucaristia Algodres 

Eucaristia Figueiró da Granja 
20:30 Confissões para a 1ª Comunhão Fornos de Algodres 

Sábado, 3 
S. Tomé, Apóstolo – FESTA 

9:00 Celebração 1º Sábado Casal Vasco 

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

18:00 
Eucaristia Vila Chã 

Eucaristia Mata 
19.15 Eucaristia Fuinhas 

Domingo, 4 
 

XIV DOMINGO 
Tempo Comum 

8:00 Eucaristia Cortiçô 
9:00 Eucaristia Casal Vasco 

9:15 Eucaristia Maceira 
10:00 Eucaristia em honra de S. Pedro Infias  

10:30 Eucaristia Sobral Pichorro 
11:00 Eucaristia (Primeira Comunhão) Fornos de Algodres 

11:45 Eucaristia Muxagata 

14:30 Eucaristia Algodres 

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

 

 
 

  

28 jun a  4 jul | 21  

Contactos dos Párocos: P.e Jorge Luís – 96 109 72 66; P.e Marco Cabral – 96 696 13 12 
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