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 O Papa Francisco, internado desde o passado Domingo no 
Hospital universitário Agostino Gemelli, em Roma, para ser 
submetido a uma operação ao cólon, está com uma “evolução 
clínica expectável”. 

“O dia do Papa Francisco foi calmo, de acordo com a expectável 
evolução clínica. As análises sanguíneas são satisfatórias e o Papa 
continua com o tratamento prescrito”, informa o boletim diário da 
Sala de Imprensa do Vaticano. 

 “O Papa Francisco está aos poucos, a retomar o trabalho e 
caminha pelo corredor do quarto. À tarde celebrou a Santa Missa na 

capela privada e à noite jantou com os que o assistem nestes dias”, pode ler-se no comunicado. 
O Vaticano anunciou que o Papa vai presidir à oração do Ângelus amanhã a partir do 10º 

andar do Hospital Gemelli. 
“O Santo Padre, tem experimentado, na primeira-mão, a dedicação humana do pessoal 

médico e de saúde que o assiste, dirigiu um pensamento especial a todos aqueles que com 
atenção e compaixão, escolhem a face do sofrimento, comprometendo-se na relação pessoal 
com os doentes, principalmente os mais fragilizados e vulneráveis”, pode ler-se ainda no 
comunicado. 

QUATRO DIOCESES PROMOVEM EXPOSIÇÃO ITINERANTE  
A exposição interdiocesana ‘Diálogos. Na beleza das obras contemplamos a beleza do criador’  foi 

inaugurada na passada sexta-feira, em Lamego, iniciando um percurso por quatro dioceses 
portuguesas para evidenciar o diálogo entre a natureza, o artista e o observador. 

“Todas as obras de arte das nossas igrejas são, por norma, fruto de materiais criados por Deus. Mas 
a casa comum potencia a interacção com o artista que estabelece um diálogo com os materiais da 
natureza para a criação da obra de arte. Esta obra vai dialogar com os observadores, que podem ser os 
fiéis e a assumem numa perspectiva de anúncio e conhecimento da proposta da Igreja, mas também da 
relação dos fiéis com Deus”, explica à Agência ECCLESIA Fátima Eusébio, directora do Departamento 
dos Bens Culturais da Diocese de Viseu. 

Depois do Museu Diocesano de Lamego, onde vai estar até 15 de Outubro, a exposição ‘Diálogos. 
Na beleza das obras contemplamos a beleza do criador’ segue para a Casa da Cultura de Ílhavo, onde 
poderá ser visitada de 22 Outubro a 4 de Fevereiro de 2022. 

A partir do dia 18 de Fevereiro de 2022 apresenta-se no Museu da Misericórdia de Viseu, até ao dia 
17 de Junho, deslocando-se depois para o Museu Diocesano da Guarda, onde poderá ser visitada de 24 
Junho a 18 de Outubro do próximo ano. 

In Agência Ecclesia  



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS 
 

Naquele tempo, Jesus chamou os doze Apóstolos 

e começou a enviá-los dois a dois. 

Deu-lhes poder sobre os espíritos impuros 

e ordenou-lhes  

que nada levassem para o caminho, 

a não ser o bastão: 

nem pão, nem alforge, nem dinheiro; 

que fossem calçados com sandálias, 

e não levassem duas túnicas. 

Disse-lhes também: 

«Quando entrardes em alguma casa, 

ficai nela até partirdes dali. 

E se não fordes recebidos em alguma localidade, 

se os habitantes não vos ouvirem, 

ao sair de lá, sacudi o pó dos vossos pés 

como testemunho contra eles». 

Os Apóstolos partiram  

e pregaram o arrependimento, 

expulsaram muitos demónios, 

ungiram com óleo  

muitos doentes  

e curaram-nos.    

1ª Leitura | Amós 7, 12-15 

«Vai, profeta, ao meu povo.» 

Salmo Responsorial | Sl 84 (85) 

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

2ª Leitura | Ef 1, 3-14 

«Ele nos escolheu, em Cristo, antes da criação do mundo .» 

Evangelho | Mc 6, 7-13 

«Começou a enviá-los.» 
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… para a vida. 
 

 

Este 15º Domingo do Tempo Comum recorda-nos que Deus actua no mundo através 

dos homens e mulheres que Ele chama e envia como testemunhas do seu projecto de 

salvação. Esses “enviados” devem ter como grande prioridade a fidelidade ao projecto de 

Deus e não a defesa dos seus próprios interesses ou privilégios. 

A primeira leitura apresenta-nos o exemplo do profeta Amós. Escolhido, chamado e 
enviado por Deus, o profeta vive para propor aos homens, com verdade e coerência, os 
projectos e os sonhos de Deus para o mundo. Actuando com total liberdade, o profeta não se 
deixa manipular pelos poderosos nem amordaçar pelos seus próprios interesses pessoais. O 
sacerdote Amasias é o homem da religião oficial, enfeudada aos interesses do rei e da ordem 
estabelecida, comprometida com o poder político. Para ele, o que interessa é manter intocável 
um sistema que assegura benefícios mútuos, quer ao trono, quer ao altar. A denúncia de Amós 
soa a rebelião contra os interesses enlaçados do poder e da religião, a doutrina subversiva que 
põe em causa as estruturas e que abala os fundamentos da ordem estabelecida. Por isso, há 
que usar toda a força do sistema para calar a voz incómoda do profeta. 

A segunda leitura garante-nos que Deus tem um projecto de vida plena, verdadeira e total 
para cada homem e para cada mulher, um projecto que desde sempre esteve na mente do 
próprio Deus. Esse projecto, apresentado aos homens através de Jesus Cristo, exige de cada 
um de nós uma resposta decidida, total e sem subterfúgios. Da acção redentora de Cristo 
nasceu, pois, um Homem Novo, capaz de um novo tipo de relacionamento com Deus, com os 
outros homens e mulheres e com toda a criação. Dessa forma, em Cristo fomos constituídos 
filhos de Deus e herdeiros da salvação, conforme o projecto de Deus preparado desde toda a 
eternidade em nosso favor. 

No Evangelho, Jesus envia os discípulos em missão. Essa missão, que está no 
prolongamento da própria missão de Jesus, consiste em anunciar o Reino e em lutar 
objectivamente contra tudo aquilo que escraviza o homem e que o impede de ser feliz. Antes 
da partida dos discípulos, Jesus dá-lhes algumas instruções acerca da forma de realizar a 
missão… Convida-os especialmente à pobreza, à simplicidade, ao despojamento dos bens 
materiais. 

Estes “doze” discípulos representam simbolicamente a totalidade do Povo de Deus, do 
novo Povo de Deus. É a totalidade do Povo de Deus que é enviada em missão. Os “doze” são 
enviados “dois a dois, sugere também que a evangelização tem sempre uma dimensão 
comunitária. Os discípulos nunca devem trabalhar sós, à margem do resto da comunidade; não 
devem anunciar as suas ideias, mas a fé da Igreja. Quem anuncia o Evangelho, anuncia-o em 
nome da comunidade; e o seu anúncio deve estar em sintonia com a fé da comunidade. 

Bendizer no quotidiano… Em cada dia desta semana, 
dirigir ao Senhor uma curta oração de bênção: para a 
felicidade partilhada nesse dia, para um encontro 
enriquecedor, para uma refeição partilhada e cheia de 
amizade, para a beleza da Criação, para um nascimento 
ou a alegria das crianças, etc. 

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, 12 - - - - - - - - - 

Terça-feira, 13 

18:00 Eucaristia Fornos de Algodres 
19:00 Eucaristia Ramirão 

20:00 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 14 - - - - - - - - - 

Quinta-feira, 15  

S. Boaventura,  
bispo e doutor da Igreja – MO 

18:00 Eucaristia Cortiçô 

19:00 Eucaristia Furtado 

Sexta-feira, 16 
Nossa Senhora do Carmo – 

MO 

18:30 Eucaristia Casal Vasco 

19:30 
Eucaristia Algodres 

Eucaristia Figueiró da Granja 

Sábado, 17 
Bb. Inácio de Azevedo, 

presbítero, e Companheiros, 
mártires – MO 

17:00 Eucaristia, no final haverá reunião dos pais 
dos catequizandos da Profissão de Fé 

Fornos de Algodres 
(Igreja da Misericórdia) 

18:00 Eucaristia Mata 

18:30 Eucaristia Rancosinho 
19.15 Eucaristia Muxagata 

Domingo, 18 
 

XVI DOMINGO 
Tempo Comum 

9:00 Eucaristia Cortiçô 
9:15 Eucaristia Sobral Pichorro 

9:50 Eucaristia Infias 
10:30 Eucaristia Maceira 

10:45 Eucaristia Algodres 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres 

Eucaristia em honra de Nossa 
Senhora do Carmo 

Fuinhas 
(N. Sra. do Carmo) 

14:30 Eucaristia Vila Chã 
15:30 Eucaristia Casal Vasco 

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

 
 

 

 

12 a 18 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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