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O Papa Francisco afirmou no passado Sábado (dia 4) que o compromisso pela paz 

“nunca foi tão necessário e urgente”, num momento marcado pela pandemia e por “múltiplas 

crises convergentes”. 

“Infelizmente a pandemia ainda não foi superada e suas consequências económicas e 

sociais, especialmente para a vida dos mais pobres, são pesadas”, afirmou Francisco numa 

audiência aos membros da «Fundação Líderes para a Paz». 

Francisco afirmou que a pandemia pode ser uma “oportunidade” para uma “melhor 

política”, condição fundamental, indicou, para “o desenvolvimento de uma comunidade 

mundial, capaz de realizar a fraternidade a partir de povos e nações que vivem a amizade 

social”. 

Nas palavras que dirigiu aos membros da Fundação, o Papa Francisco evidenciou duas 

vertentes, a nível cultural, num trabalho “artesanal, que envolve todos”, e institucional, e 

pediu “colaboração multilateral e de uma cultura de rostos e de encontro”. 

O Papa pediu uma “cultura dos rostos, que coloque em primeiro lugar a dignidade da 

pessoa” e “uma cultura do encontro”, onde todos possam “ser escutados”. 

Ao nível institucional, Francisco pediu diálogo e “colaboração multilateral” com vista a “a 

cultura de um bem comum verdadeiramente universal e a protecção dos Estados mais fracos”, 

mas alertou para a importância de não se perder “o contacto com as feridas, com a carne de 

quem sofre os danos”. 

Nas suas palavras, o Papa alertou ainda para o perigo da “ideologização”, desenvolvida 

por “grupos” que “instrumentalizam” para fins próprios, e encorajou os presentes a 

continuaram o seu trabalho “de construção de paz”, em favor de uma “sociedade mais 

fraterna”. 

Segundo a Vatican News, a «Fundação líderes 

para a Paz», fundada pelo antigo primeiro-

ministro francês Jean-Pierre Raffarin, pretende 

oferecer uma sabedoria política ao serviço da paz 

e do interesse geral, para reduzir os conflitos. 

In Agência Ecclesia 



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS 

Naquele tempo, 

Jesus deixou de novo a região de Tiro 

e, passando por Sidónia, veio para o mar da Galileia, 

atravessando o território da Decápole. 

Trouxeram-Lhe então um surdo que mal podia falar 

e suplicaram-Lhe que impusesse as mãos sobre ele. 

Jesus, afastando-Se com ele da multidão, 

meteu-lhe os dedos nos ouvidos 

e com saliva tocou-lhe a língua. 

Depois, erguendo os olhos ao Céu, 

suspirou e disse-lhe: 

«Efatá», que quer dizer «Abre-te». 

Imediatamente se abriram os ouvidos do homem, 

soltou-se-lhe a prisão da língua 

e começou a falar correctamente. 

Jesus recomendou que não contassem nada a ninguém. 

Mas, quanto mais lho recomendava, 

tanto mais intensamente eles o apregoavam. 

Cheios de assombro, diziam: 

«Tudo o que faz é admirável: 

faz que os surdos oiçam e que os mudos falem».  

1ª Leitura | Is 35, 4-7a 

«Tende coragem, não temais. Aí está o vosso Deus (…) Ele próprio vem salvar-nos.» 

Salmo Responsorial | Sl 145 (146) 

Ó minha alma, louva o Senhor. 

2ª Leitura | Tg 2, 1-5 

«Não escolheu Deus os pobres para serem herdeiros do reino?» 

Evangelho | Mc 7, 31-37 

«Deixais o mandamento de Deus para vos prenderdes à tradição dos homens .» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia do 23º Domingo do Tempo Comum fala-nos de um Deus comprometido 

com a vida e a felicidade do homem, continuamente apostado em renovar, em 

transformar, em recriar o homem, de modo a fazê-lo atingir a vida plena do Homem 

Novo. 

Na primeira leitura, um profeta da época do exílio na Babilónia garante aos exilados, 
afogados na dor e paralisado pelo desespero, que Deus está prestes a vir ao encontro do seu 
Povo para o libertar e para o conduzir à sua terra, apesar das aparências, Deus não esqueceu o 
seu Povo. Nas imagens dos cegos que voltam a contemplar a luz, dos surdos que voltam a 
ouvir, dos coxos que saltarão como veados e dos mudos a cantar com alegria, o profeta 
representa essa vida nova, excessiva, abundante, transformadora, que Deus vai oferecer a 
Judá. O encontro com o Deus libertador e salvador transformará o Povo, dar-lhe-á de novo a 
liberdade, a alegria, a coragem para enfrentar o caminho, a vida em abundância. 

A segunda leitura dirige-se àqueles que acolheram a proposta de Jesus e se 
comprometeram a segui-l’O no caminho do amor, da partilha, da doação. Convida-os a não 
discriminar ou marginalizar qualquer irmão e a acolher com especial bondade os pequenos e 
os pobres. Jesus não fez qualquer acepção de pessoas, mas a todos acolheu e a todos amou 
igualmente. Quem aderiu a Jesus Cristo e procura, com coerência, segui-l’O, tem de assumir os 
mesmos valores; por isso, não pode marginalizar ninguém ou aceitar qualquer sistema que crie 
discriminação. 

No Evangelho, Jesus, cumprindo o mandato que o Pai Lhe confiou, abre os ouvidos e solta a 
língua de um surdo-mudo. No gesto de Jesus, revela-se esse Deus que não Se conforma 
quando o homem se fecha no egoísmo e na auto-suficiência, rejeitando o amor, a partilha, a 
comunhão. O encontro com Cristo leva o homem a sair do seu isolamento e a estabelecer 
laços familiares com Deus e com todos os irmãos, sem excepção. A descrição de Marcos, 
enriquecida com um número significativo de elementos simbólicos, é uma catequese sobre a 
missão de Jesus e sobre o papel que Ele desenvolve no sentido de fazer nascer um Homem 
Novo. 

O surdo-mudo representa também aqueles que não se preocupam em comunicar, em 
partilhar a vida, em dialogar, em deixar-se interpelar pelos outros… Define a atitude de quem 
não precisa dos irmãos para nada, de quem vive instalado nas suas certezas e nos seus 
preconceitos, convencido de que é dono absoluto da verdade. Define a atitude daquele que 
não tem tempo nem disponibilidade para o irmão; define a atitude de quem não é tolerante, 
de quem não consegue compreender os erros e as falhas dos outros e não sabe perdoar. Uma 
vida de “surdez” é uma vida vazia, estéril, triste, egoísta, fechada, sem amor. Não é nesse 
caminho que encontramos a nossa realização e a nossa felicidade… 
 

Um tempo de meditação… Para nos impregnarmos daquilo que o Senhor 
deseja para nós, tomemos o tempo para rezar e meditar estas simples palavras 
de Cristo: “Abre-te”. O Salmo 145 pode ajudar-nos. Por este tempo de 
meditação, ou com a ajuda de um acompanhador espiritual, procuremos 
descobrir o que impede ainda em nós a verdadeira libertação oferecida pelo 
Senhor. 

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, 6 9:30 Exposição do Santíssimo e Confissões Fornos de Algodres 

Terça-feira, 7 

18:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

19:00 Eucaristia Cortiçô 

20:00 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 8 

NATIVIDADE DA VIRGEM 

SANTA MARIA – FESTA 

11:00 
Eucaristia em honra de Nossa 
Senhora dos Milagres 

Maceira 

Muxagata 

Quinta-feira, 9  
18:00 Eucaristia Furtado 

19:00 Eucaristia Rancosinho 

Sexta-feira, 10 

18:00 Eucaristia Casal Vasco 

19:00 Eucaristia Algodres 

19:30 Eucaristia Figueiró da Granja 

Sábado, 11 

16:30 Eucaristia Fornos de Algodres 
{Igreja da Misericórdia} 

18:00 
Eucaristia Ramirão 

Eucaristia Mata 

19.15 Eucaristia Maceira 

Domingo, 12 
 

XXIV 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} 

 

 

 

6 a 12 set |  21  

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

e
 Marco Cabral – 96 696 13 12 
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