
 

 

Para receber o Boletim Dominical no seu mail envie um mail para: upfornosdealgodres@gmail.com 

BO L ET I M   
DO M I N I C A L  #243  

Unidade Pastoral de 

Fornos de Algodres 
Ano B | Tempo Comum  

16º Domingo 

 
 

 O padre Vasco Pinto Magalhães, sacerdote 

jesuíta e autor do livro “O que não cresce, 

decresce” disse à Agência ECCLESIA que 

aconselhou os casais a “namorar e casarem todos 

os dias” afinando sempre o objectivo comum.  

“Namorar todos os dias para corrigir cansaços, 

de fugir a tentação de dizer já te conheço, nunca se conhece bem ninguém, nem a nós 

próprios, cada um é um mistério, namoro é isso o enamoramento, a descoberta do outro, há 

sempre mais riqueza do que o que se vê”, aponta o sacerdote jesuíta.  

O padre Vasco Pinto Magalhães alerta ainda os casais que “devem renovar o 

enamoramento”, mesmo que “não haja beleza física ou atracção”, haverá sempre outras 

coisas porque o “amor tem esse encantamento: não se esgota”.  

Outro recado para uma família feliz deixado pelo autor do livro “O que não cresce, 

decresce” é a percepção da “vida como processo”. 

É importante perceber o que querem da vida, que objectivo que os ultrapassa, não caírem 

fechados no pequeno núcleo, mas perceber que a família existe com a missão de ir mais 

além, isso reanima, casam-se para a vida, para Deus e para o mundo, é preciso reavivar isso”.  

O sacerdote define a “vida como um processo”, bem como em crescimento, também 

“seres em processo”, que têm momentos em que precisam de estar sós. 

“Há momentos em que temos de estar sós ou até que precisam de estar só, para que o 

amor não se torne dependência infantil, porque há pessoas que não sabem estar sós; casar 

faz mudar, mesmo que esteja sozinho não deixa de ser o complemento do outro, são dois 

num só e este é o grande segredo”, assume. 

As «Conversas na ECCLESIA» desta semana são marcadas pelo livro “O que não cresce, 

decresce” do padre Vasco Pinto Magalhães, neste ano dedicado à família, e apresenta 

recados para uma família feliz.                                                                                             In Agência Ecclesia  



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS 
 

Naquele tempo, os Apóstolos voltaram para junto de Jesus 

e contaram-Lhe tudo o que tinham feito e ensinado. 

Então Jesus disse-lhes: 

«Vinde comigo para um lugar isolado e descansai um pouco». 

De facto, havia sempre tanta gente a chegar e a partir 

que eles nem tinham tempo de comer. 

Partiram, então, de barco para um lugar isolado,  

sem mais ninguém. 

Vendo-os afastar-se,  

muitos perceberam  

para onde iam; 

e, de todas as cidades,  

acorreram a pé  

para aquele lugar 

e chegaram lá  

primeiro que eles. 

Ao desembarcar,  

Jesus viu uma grande multidão 

e compadeceu-Se  

de toda aquela gente, 

que eram como ovelhas sem pastor. 

E começou a ensinar-lhes muitas coisas.  

1ª Leitura | Jer 23, 1-6 

«Reunirei o resto das minhas ovelhas e dar-lhes-ei pastores.» 

Salmo Responsorial | Sl 22 (23) 

O Senhor é meu pastor: nada me faltará. 

2ª Leitura | Ef 2, 13-18 

«Ele é a nossa paz, que fez de uns e outros um só povo.» 

Evangelho | Mc 6, 30-34 

«Eram como ovelhas sem pastor.» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia do 16º Domingo do Tempo Comum dá-nos conta do amor e da solicitude de 

Deus pelas “ovelhas sem pastor”. Esse amor e essa solicitude traduzem-se, naturalmente, 

na oferta de vida nova e plena que Deus faz a todos os homens. 

Na primeira leitura, pela voz do profeta Jeremias, Deus condena os pastores indignos que 
usam o “rebanho” para satisfazer os seus próprios projectos pessoais; e, paralelamente, Deus 
anuncia que vai, Ele próprio, tomar conta do seu “rebanho”, assegurando-lhe a fecundidade e 
a vida em abundância, a paz, a tranquilidade e a salvação. A intervenção de Deus vai 
desenvolver-se em três tempos, ou momentos… O primeiro é a repatriação dos exilados. O 
Segundo consiste na escolha de “pastores” exemplares. O terceiro é projectado para um 
futuro sem data marcada. Promete a chegada de um “rebento justo” da dinastia de David.  

Na segunda leitura, Paulo fala aos cristãos de Éfeso da solicitude de Deus pelo seu Povo. 
Essa solicitude manifestou-se na entrega de Cristo, que deu a todos os homens, sem excepção, 
a possibilidade de integrarem a família de Deus. Reunidos na família de Deus, os discípulos de 
Jesus são agora irmãos, unidos pelo amor. Tudo o que é barreira, divisão, inimizade, ficou 
definitivamente superado. Ora, Cristo veio apresentar uma proposta de vida que é para todos, 
sem excepção. O que é decisivo, agora, não é a pertença a um determinado Povo, mas a forma 
como se responde à proposta de vida que Jesus faz. Responder positivamente à proposta de 
Cristo é passar a integrar a comunidade dos santos. 

O Evangelho recorda-nos que a proposta salvadora e libertadora de Deus para os homens, 
apresentada em Jesus, é agora continuada pelos discípulos. Os discípulos de Jesus são as 
testemunhas do amor, da bondade e da solicitude de Deus por esses homens e mulheres que 
caminham pelo mundo perdidos e sem rumo, “como ovelhas sem pastor”. A missão dos 
discípulos tem, no entanto, de ter sempre Jesus como referência… Com frequência, os 
discípulos enviados ao mundo em missão devem vir ao encontro de Jesus, dialogar com Ele, 
escutar as suas propostas, elaborar com Ele os projectos de missão, confrontar o anúncio que 
apresentam com a Palavra de Jesus. 

Marcos vai aproveitar um episódio, em si banal para desenvolver a sua catequese sobre o 
discipulado: 1. Os apóstolos são os enviados de Jesus, chamados a continuar no mundo a 
missão de Jesus. 2. A referência à necessidade de os “apóstolos” descansarem pretende ser 
um aviso contra o activismo exagerado, que destrói as forças do corpo e do espírito e leva, 
tantas vezes, a perder o sentido da missão. 3. Os “apóstolos” são convidados por Jesus a irem 
com Ele para um lugar isolado, não é o lugar geográfico, mas sim que esse “descanso” deve 
acontecer junto de Jesus. 4. Entretanto, as multidões tinham seguido Jesus e os discípulos a pé. 
Esta busca incansável e impaciente espelha, com algum dramatismo, a ânsia de vida que as 
pessoas sentem… 

Com o Salmo 22… Como no Evangelho, temos de necessidade de nos afastar, de tomar 
alguma distância em relação à nossa vida trepidante, para repousarmos… Mas, de 
facto, sabemos repousar? Sem televisão, sem leitor de CD e DVD, sem Internet, sem 
vídeo, sem barulhos de todas as espécies, sem telemóvel? Ousamos encontrar-nos no 

silêncio, face a nós mesmos, face a Deus? Este momento que passarmos, só com Deus, 
pode ser, antes de mais, um tempo de silêncio para nos colocarmos na sua presença, 
seguindo-se um tempo de oração lenta e intensa do Salmo 22… 

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, 19 19:00 Eucaristia Muxagata 

Terça-feira, 20 

17:00 Eucaristia Furtado 

18:30 Eucaristia Fornos de Algodres 

19:15 Eucaristia Rancosinho 

20:00 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 21 - - - - - - - - - 

Quinta-feira, 22  

S. Maria Madalena – FESTA 
- - - - - - - - - 

Sexta-feira, 23 
S. Brígida, religiosa, Padroeira 

da Europa – FESTA 

18:00 Eucaristia Cortiçô 

18:45 Eucaristia Casal Vasco 

19:30 
Eucaristia Algodres 

Eucaristia Figueiró da Granja 

Sábado, 24 

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

18:00 
Eucaristia Mata 

Eucaristia Ramirão 

19.15 Eucaristia Maceira 

Domingo, 25 
 

XVII DOMINGO 
Tempo Comum 

8:00 Eucaristia Vila Chã 

9:00 Eucaristia Casal Vasco 

9:15 Eucaristia Fuinhas 

9:50 Eucaristia Algodres 

10:30 Eucaristia Muxagata 

10:45 Eucaristia Infias 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres 

Eucaristia  Sobral Pichorro 

15:00 Eucaristia Cortiçô  

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

 

 

 

 

19 a 25 jul |  2 1 

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