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O padre Mário de Sousa, coordenador da Comissão da 
Tradução da Bíblia para a Conferência Episcopal 
Portuguesa, disse à Agência ECCLESIA que novos livros vão 
ser publicados online, para que o público-alvo se pronuncie 
sobre o texto. 
“O projecto que temos é o de apresentar ao público um livro 
por mês”, apostando em particular “os livros mais 
significativos, os que são mais utilizados na Liturgia”, indicou 
o especialista no estudo da Sagrada Escritura. 
A nova série começa com o segundo livro do Antigo 
Testamento, o Êxodo, que já foi traduzido e revisto. 
A primeira obra publicada apresentou ‘Os quatro 

Evangelhos e os Salmos’, numa versão experimental. 
Em fase de “revisão literária” estão neste momento 35 livros, “prontos para serem 
apresentados” ao público, entre eles a maioria dos “livros mais extensos” da Bíblia. 
O padre Mário de Sousa sublinha que a intenção é que as pessoas a quem o texto se 
destina se possam pronunciar sobre o mesmo, melhorando a sua 
“compreensibilidade”. 
A Comissão da Tradução da Bíblia para a Conferência Episcopal Portuguesa vai agora 
“disponibilizar progressivamente” os vários livros traduzidos, online, para que as 
pessoas “leiam e possam fazer chegar os seus comentários” ao endereço electrónico 
biblia.cep@gmail.com. 
Em Março de 2019 a Conferência Episcopal Portuguesa apresentou o primeiro 
volume da nova tradução da Bíblia em português feita por 34 investigadores a partir 
das línguas originais, com a publicação da edição de ‘Os Quatro Evangelhos e os 
Salmos’, disponíveis no endereço conferenciaepiscopal.pt/biblia, convidando os 
leitores a deixar a sua opinião sobre e contribuindo para a melhorar. 
A apresentação ao público de um livro por mês da nova tradução da Bíblia vai ser 
feita também através dos canais da Agência ECCLESIA. 

In Agência Ecclesia 



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS 
 

Naquele tempo, Jesus dirigiu-Se à sua terra, 

e os discípulos acompanharam-n’O. 

Quando chegou o sábado,  

começou a ensinar na sinagoga. 

Os numerosos ouvintes  

estavam admirados e diziam: 

«De onde Lhe vem tudo isto? 

Que sabedoria é esta que Lhe foi dada 

e os prodigiosos milagres  

feitos por suas mãos? 

Não é Ele o carpinteiro, filho de Maria, 

e irmão de Tiago, de José,  

de Judas e de Simão? 

E não estão as suas irmãs  

aqui entre nós?». 

E ficavam perplexos a seu respeito. 

Jesus disse-lhes: 

«Um profeta só é desprezado na sua terra, 

entre os seus parentes e em sua casa». 

E não podia ali fazer qualquer milagre; 

apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. 

Estava admirado com a falta de fé daquela gente. 

E percorria as aldeias dos arredores, ensinando.    

1ª Leitura | Ez 2, 2-5 

«São uma casa de rebeldes, mas saberão que há um profeta no meio deles.» 

Salmo Responsorial | Sl 122 (123) 

Os nossos olhos estão postos no Senhor, até que Se compadeça de nós. 

2ª Leitura | 2 Cor 12, 7-10 

«Gloriar-me-ei nas minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Cristo.» 

Evangelho | Mc 6, 1-6 

«Um profeta só é desprezado na sua terra.» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia deste 14º Domingo do tempo comum revela que Deus chama, 

continuamente, pessoas para serem testemunhas no mundo do seu projecto de salvação. 

Não interessa se essas pessoas são frágeis e limitadas; a força de Deus revela-se através 

da fraqueza e da fragilidade desses instrumentos humanos que Deus escolhe e envia. 

A primeira leitura apresenta-nos um extracto do relato da vocação de Ezequiel. O 
profeta ouve uma “voz” que o chama e que revela a Ezequiel que deve dirigir-se a esse 
Povo rebelde que se insurgiu contra Deus. Há também uma referência ao “espírito” que se 
apoderou do profeta e o fez “levantar”. A vocação é sempre uma iniciativa de Deus e não 
uma escolha do homem. Ezequiel é chamado “filho de homem”, expressão hebraica que 
significa “homem ligado à terra, fraco e mortal”. Deus chama homens frágeis e limitados, 
não seres extraordinários, etéreos, dotados de capacidades incomuns... O que é decisivo 
não são as qualidades extraordinárias do profeta, mas o chamamento de Deus e a missão 
que Deus lhe confia. A indignidade e a limitação, típicas do “filho do homem”, não são 
impeditivas para a missão: a eleição divina dá ao profeta autoridade, apesar dos seus 
limites bem humanos. 

Na segunda leitura, Paulo assegura aos cristãos de Corinto (recorrendo ao seu 
exemplo) que Deus actua e manifesta o seu poder no mundo através de instrumentos 
débeis, finitos e limitados. Desse modo, Paulo mostra como a finitude e a fragilidade não 
são determinantes para a missão; o que é determinante é a graça de Deus... Com a graça 
de Deus, Paulo tudo pode, apesar da sua debilidade. 

O Evangelho, ao mostrar como Jesus foi recebido pelos seus conterrâneos em Nazaré, 
reafirma uma ideia que aparece também nas outras duas leituras deste domingo: Deus 
manifesta-Se aos homens na fraqueza e na fragilidade. Quando os homens se recusam a 
entender esta realidade, facilmente perdem a oportunidade de descobrir o Deus que vem 
ao seu encontro e de acolher os desafios que Deus lhes apresenta. 

O Povo teve sempre dificuldade em reconhecer o Deus que vinha ao seu encontro na 
palavra e nos gestos proféticos. O facto de as propostas apresentadas por Jesus serem 
rejeitadas pelos líderes, pelo povo da sua terra e até pelos da sua casa não invalida, 
portanto, a sua verdade e a sua procedência divina. No entanto, os homens são livres; se 
eles se mantêm fechados nos seus esquemas e preconceitos egoístas e rejeitam a vida que 
Deus lhes oferece, Jesus não pode fazer nada. Marcos observa, apesar de tudo, que Jesus 
“curou alguns doentes impondo-lhes as mãos”. Provavelmente, estes “doentes” são 
aqueles que manifestam uma certa abertura a Jesus. A recusa, quase generalizada, não 
impede que Jesus continue a propor a Boa Nova do Reino a todos os homens. 

 

A nossa identificação com Jesus faz de nós continuadores da missão que o Pai 
Lhe confiou. Sentimo-nos, como Jesus, profetas a quem Deus chamou e a 
quem enviou ao mundo para testemunharem a proposta libertadora que Deus 
quer oferecer a todos os homens? Nas nossas palavras e gestos ecoa, em cada 
momento, a proposta de salvação que Deus quer fazer a todos os homens? 

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, 5 - - - - - - - - - 

Terça-feira, 6 

18:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

19:00 Eucaristia Ramirão 

20:00 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 7 - - - - - - - - - 

Quinta-feira, 8 - - - - - - - - - 

Sexta-feira, 9 

18:00 Eucaristia Furtado 

18:45 Eucaristia Casal Vasco 

19:30 
Eucaristia Algodres 

Eucaristia Figueiró da Granja 

Sábado, 10 

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

18:00 
Eucaristia Rancosinho 

Eucaristia Mata 

19:00 Eucaristia Infias 

19.15 Eucaristia Maceira 

Domingo, 11 
 

XV DOMINGO 
Tempo Comum 

8:00 Eucaristia Vila Chã 

9:00 Eucaristia Casal Vasco 

9:15 Eucaristia Muxagata 

10:00 Baptizado Fornos de Algodres 

10:30 Eucaristia Fuinhas 

11:00 Eucaristia (Primeira Comunhão) Fornos de Algodres 

11:45 Eucaristia Sobral Pichorro 

14:30 Eucaristia Cortiçô  

15:30 Eucaristia Algodres 

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

 

 

 

 
  

5 a 11 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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